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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

١١ ش دكتور محمد مندور - المنطقة ا�ولى - خلف رابعة العدوية - مدينة نصر - القاھرة اوراسكوم للتدريب 

القاھرة محافظة ١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٥ابانوب ابراھيم ملكيه ابراھيم٨٩٢١٢ ١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٩ابانوب سامى صادق عجايب١٩٠٦٨ ٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٦ابرار سامى عبدالرحمن قابل١٩٠٨٦ ٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٢ابراھيم ابراھيم احمد٨٨٨٩٤ ٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١١ابراھيم ابراھيم محمد تركى٢٢٥٢١ ٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٨ابراھيم احمد ابراھيم مصطفى١٧٢٦١ ٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٠ابراھيم احمد احمد مصطفى٨٢٠٥٠ ٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٧ابراھيم احمد شعبان حسن٨٧٨٠ ٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٥ابراھيم اشرف ابراھيم عبدالھادى٢٤٥٧٥ ٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠١ابراھيم اشرف سيد محمود٨٩٤٠٥ ١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٧ابراھيم ربيع سعيد بركات٤٧٩٢ ١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٤ابراھيم رضا ابراھيم محمد الشيخ٨٢٥١٦٤ ١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٢ابراھيم رمضان سمرى حسن١٤٣٢٨ ١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٨ابراھيم سيد ابراھيم مرسى ھاشم٦٧٠٢ ١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٨ابراھيم سيد عبد4 عبدالحليم احمد الطنانى٨٨٤١٥ ١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢١ابراھيم سيد محمد محمد ابراھيم٨٥٥٨٥ ١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٩ابراھيم عادل ابراھيم الزھيرى٢١٠٦٤ ١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١ابراھيم عبدالحميد ابراھيم عبدالباسط٨١٠٨٢ ١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٥ابراھيم عبد4 على٢٨١٢١ ١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١ابراھيم عبدالوھاب ابراھيم عبدالوھاب٣٣٧٥ ٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٩ابراھيم على حسن فزاع٨٤٢٠٤ ٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١ابراھيم عماد محمود عبدالوھاب٨٣٢٧٧ ٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٢ابراھيم عونى عبدالكريم ابراھيم٢٦١٧١ ٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٣ابراھيم غريب حماد رجب٨١٣٠٦٨ ٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١ابراھيم ماھر ابراھيم١٥٠٠٩ ٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٤ابراھيم محمد ابراھيم١٠٥٢٠ ٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٦ابراھيم محمد ابراھيم ا9بحر٨٨٦٣٨ ٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٢ابراھيم محمد ابراھيم حسن٨٢٤١٠٥ ٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٥ابراھيم محمد امام حسن٨٥٥٩٤ ٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٥/٠٤/٠٨ابراھيم محمد عاطف السعيد سالم٢٦٦٢٢ ٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٥ابراھيم محمد على قطب٨١٦١٠٠ ٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٧ابراھيم محمد نعمان عبدال;ه١٠٦٥٩ ٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٦ابراھيم محمود خليفه موسى٨١٥٤٤٣ ٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٢ابراھيم محمود محمد رمضان١٨٦٢٠ ٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٢ابراھيم محمود محمد عبدالمجيد٢٣٢٦٢ ٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٢ابراھيم نصر احمد نصر١٠٩٤٧ ٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١ابراھيم وجيه ابراھيم على٨٢١٥٧ ٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٩احسان سعيد يحيى اسماعيل٤٠٢٥ ٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١اح;م احمد محمد حسن٤٤٠٧ ٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٩احمد ابراھيم احمد عطيه٨١٦٩١٢ ٤٠
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٥احمد ابراھيم الدسوقى١٣٧٩ ٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٢احمد ابراھيم السيد س;مه عبدالخالق٨٨٠٥٨ ٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٤احمد ابراھيم المتولى محمد عماره١٨٠٣٢ ٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٦احمد ابراھيم سعد موسى معوض٨٤١٥٣ ٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٢احمد ابراھيم سيد احمد حسن١٠٧٧٧ ٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٥احمد ابراھيم سيد محمد مصطفى٨٨٦٨٦ ٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١١احمد ابراھيم عبدالبديع١٦٨١ ٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٢احمد ابراھيم عبدالرحمن١٨٥٠٧ ٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٠احمد ابراھيم عبدالرحيم١٨٥٨٥ ٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٣احمد ابراھيم عطيه محمد٢٢٦٠٦ ٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٥احمد ابراھيم محمد احمد عج;ن١٢٤٤٢ ٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٧احمد ابراھيم محمد توفيق٦٧٧٣ ٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١احمد ابراھيم محمد حسن سعد١١٠٨ ٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٠احمد ابوزيد اسماعيل سعده٤٨٢٧ ٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٩احمد ابوزيد يونس ابوزيد٢٠١١٨ ٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٥احمد احمد عفيفى بكار٨١٦٠٨٨ ٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٢احمد اسامه محمد توفيق٢٦٠١٨ ٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٣احمد اسامه محمد عبدالمعطى١٧٥٨٨ ٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠١احمد اسماعيل احمد بدوى٨٧١٥٦ ٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٠احمد اسماعيل سعيد اسماعيل٤٠٨٩ ٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٣١احمد اسماعيل محمد اسماعيل٤٨٢٥ ٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٢احمد اسماعيل محمد على١٦٢٥٧ ٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٥احمد اشرف حسن شعراوى٨٤٣٧٧ ٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١احمد اكرم عبدالحفيظ محمد قطب١٥١٤٨ ٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٦احمد ا9مام محمود امام عفيفى٨١٥٩١ ٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٩احمد الدسوقى بيومى اسماعيل٨١٦٧٣٢ ٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٠احمد السيد العزيزى٦٠٨١ ٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٤احمد السيد عبدالمحسن رزق١٨٦٤٨ ٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٩احمد السيد متولى احمد رجب٩٢٥٤٩٦٩ ٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٤احمد السيد محمد محمد٨١٥٦٥٥ ٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١احمد السيد نبيه احمد١١٧٠ ٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٥احمد السيد يس ھيكل٨٢٧٠٣٣ ٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٧احمد الھامى احمد بشير٨١٨١٧٣ ٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٨احمد ايھاب محمد عبدالمعطى٢٢٥٠٠ ٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠١احمد باسم سيد عثمان٣٠٣٦ ٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٠احمد بدر الدين يوسف عمر٢٢٢٠١ ٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١١احمد بدوى حسنين محمد٢٤٥٦٩ ٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٨احمد بدوى زكى بدوى٨٨٢٨١ ٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٩احمد بدوى محمد حسان٦٦٣١ ٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٧احمد بطل عبدالحليم عبدالعظيم١٩٧٥٥ ٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٢احمد بكرى عبدالمجيد عباده١٧٢٢٦ ٨١
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/٠١احمد بھاء الدين حسن حسن الليثى٣٠٥٢ ٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٦احمد بيومى بدر شلبى٨٢٦٦٨ ٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٥احمد ثابت حسين حامد٢٣٥٤٩ ٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٩احمد ج;ل عبدالمجيد عتلم٨١٦٨٢٤ ٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٧احمد جمال ابراھيم محمود١٩٨٦ ٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٦احمد جمال احد عبدالوھاب١٥٨٤٨ ٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٩احمد جمال احمد خليل٢٨٢٢٢ ٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٥احمد جمال احمد فؤاد٨٤٦٦٤ ٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٣احمد جمال احمد قاسم١٠٣٠ ٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٦احمد جمال احمد محمود جعيصه٩٢٠٧١ ٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٧احمد جمال الدين عبدالشافى عبدالس;م٨٨١٣٠٩٧ ٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٦احمد جمال سعيد سليمان١٩٨٠٢ ٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٢احمد جمال سيد حافظ٢١٥٣٧ ٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٦احمد جمال عاشور مختار٢٣٠٢٨ ٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠١احمد جمال عبدالرحيم احمد٩٣١٨ ٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٣احمد جمال عبدالعزيز٩٩١٧٥١٥ ٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٦احمد جمال عبدالعزيز عوض٨٤١٣٣ ٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١احمد جمال محمد عبدالعزيز٨٢٣٦٤٢ ٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٠احمد جمال محمد مدبولى٨٤١٢٠ ١٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٦احمد جمال نصر خليل٨٢٣٦١٩ ١٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٠احمد حامد عابدين ھنيدى٨٢٣٦١٥ ١٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١احمد حجازى خليل عبدالمجيد١٤٣٦٦ ١٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٢احمد حربى موسى حسن١٠٠٥٨ ١٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٤احمد حسام الدين عبدالجواد محمود١٥٣٩٩ ١٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٨احمد حسام الدين محمد عبدالھادى٧٨٧٠ ١٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٣احمد حسام عبدالغفار عبدالمنعم١٩٠٢٣ ١٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٧احمد حسن طلبه منصور١٢٠٥٣ ١٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١احمد حسن عبداالعال ا9نصارى٦٦٠٢ ١٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٨احمد حسن محمد خليل١٧٦٤٢ ١١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٤احمد حسن محمد خليل داغر٦٤٥٣ ١١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٢احمد حسن محمد عابدين نصار٨٧٩٤٨ ١١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٦احمد حسن محمود على١٦٠٢٣ ١١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٥احمد حسين احمد عبدالحافظ٨٤٦٥٢ ١١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٨احمد حسين جوده على٤٥٦٩ ١١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٩احمد حسين حامد كباشى ابراھيم٣١٧٣ ١١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٥احمد حسين محمد٨٥٤١ ١١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٢احمد حسين محمد غريب١٢٣٥٨ ١١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٩احمد حلمى ابراھيم احمد٣٤١٠ ١١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٩احمد حمدى حسن الصاوى٦٤٨٢ ١٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٧احمد حمدى سيد بكر٩٢٠٠٥٢ ١٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١١احمد حمدى صابر جابر على٨٤٣٥٥ ١٢٢
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٩احمد حمدى عبدالمجيد السيد٦٠٨٩ ١٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٧احمد حمدى فرج على١٧٨١٣ ١٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٨احمد حمدى محمد عبدالمجيد٥٨١٢ ١٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٦احمد حمدى محمود مصطفى٨١٨٥٣ ١٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٧احمد حمدى معوض محمد١٦٨٨٥ ١٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٤احمد خالد احمد ابراھيم١٩٨٠٩ ١٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٢احمد خالد بيومى جمعه٩٩٩٢٧٤ ١٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٥احمد خالد فوزى محرم٣٥٦٥ ١٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٤احمد خالد محمد عبدالس;م٢٢٠٧٨ ١٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٢احمد خميس محمود٨٠٤١ ١٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠٧احمد خيرى احمد عبدالحميد٨٤٢٤٥ ١٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٣احمد خيرى كمال الشرنوبى٨٧٢٠١ ١٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٩احمد دياب فتحى٢٨٣٢١ ١٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٧احمد رافت احمد محمد الشيمى٨٥٦٤١ ١٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٧احمد ربيع بيومى محمود٨١٥٣٣٢ ١٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٧احمد رجب احمد طلب٢٥٤٠٥ ١٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٥احمد رجب اسماعيل مھنا١١١٧٨ ١٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٣١احمد رجب على المليجى٩٨٤٥٣ ١٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٦احمد رجب فتحى عبدالحليم٦٩٢٣ ١٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٨احمد رجب محمود 9شين٨١٤٩٣ ١٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٠احمد رخاء حسين وھبه٨٤٢٣٢ ١٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٥احمد رضا احمد محمود عوض٨١٦٧٥٤ ١٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٨احمد رمضان احمد رمضان٨٨١٥٢ ١٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٦احمد رمضان عبدالعزيز احمد منصور٥١٦٤ ١٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٧احمد رمضان نور الدين سليمان٨٢٨٠٣٥ ١٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٠احمد زكى شعبان زكى١٣١٠١ ١٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢١احمد زكى صابر زكى١٠٩٨٠ ١٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٠احمد زيد محمود احمد٥٤٤١ ١٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢٠احمد سالم عبدالعزيز عبدالرحمن٩٨٠١٩ ١٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٢احمد سامى صبحى حميده١٨٦٨٦ ١٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٤احمد سامى عبدالمطلب سيد٨٢٢٩٩ ١٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٦احمد سامى كامل السباعى٢٦٢٢ ١٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٩احمد سامى محمد بيومى٥١٤٦ ١٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٦احمد سعد رمضان الشنوانى٨١٨٦٧ ١٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٤احمد سعد عبدالحميد سعد٤٩٨٦ ١٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٨احمد سعد محمد فھمى عبداللطيف جمعه١٧٣٩٠ ١٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١احمد سعيد السيد حسن٩٩١٧٦٥٨ ١٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠١احمد سعيد عبدالحكيم نور الدين٨٢٥٤٧٤ ١٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٩احمد سعيد عبدالرسول دياب٨٧٥٩ ١٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٩احمد سعيد عبدالصمد السيد الحلو١٠٩٢٧ ١٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٥احمد سعيد على حجازى١١٤٣ ١٦٣
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١احمد سعيد على على المزين٥٨٤٩ ١٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١١احمد سعيد محمد على محمد١٧٣٠٧ ١٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٣٠احمد سمير ابراھيم احمد٩٢٤٣١١ ١٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٧احمد سمير ابراھيم عبدالحميد٨٣٢٥٨ ١٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٩احمد سمير احمد ھاشم احمد١٢٢١٦ ١٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٣احمد سمير حسن٨٥٤٨ ١٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١احمد سمير عبدالفتاح محمد قرطام٨١٤١٨١ ١٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٠احمد سمير على ابراھيم١٠٦٠٩ ١٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٥احمد سمير محمد عبداللطيف٢٦٦١٨ ١٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١١احمد سمير محمد عبدالواحد٨٤٥٧ ١٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٥احمد سمير محمد عبده عبدالغنى٢٤٠٨٣ ١٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٩احمد سمير محمود لبيب محمد رفاعى٢٦١٥٢ ١٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٨احمد سيد ابراھيم اسماعيل شعبان١٩١٩ ١٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٥احمد سيد احمد ادريس٢٢٥٢٣ ١٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٤احمد سيد دسوقى ياسين٥٦٩٤ ١٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٢احمد سيد شحاته عبدالحميد١٦٦٤٩ ١٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١احمد سيد عبدالعزيز٨٥٩٧٤ ١٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٦احمد سيد عبد4 سيد محمد٨٣٨٩٩ ١٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٣١احمد سيد على حسنى برعى١٦٤٦٦ ١٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٠احمد سيد كمال احمد١٢٠٦٩ ١٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٤احمد سيد محمد مصطفى٢٢٢٩٦ ١٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٨احمد سيف الدين فرج ابراھيم شادوف٩٦٣٦ ١٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٢احمد شافعى مغاورى يوسف٣١٤٦ ١٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٦احمد شاكر ابراھيم على فرحات٢٦٦٣٧ ١٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٩احمد شديد راضى شديد١٢٤٥٠ ١٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢١احمد شريف عبدالصبور١٣٩٩ ١٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٥احمد شريف عبد4 حافظ خميس١٨٩١٤ ١٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٨احمد شعبان على الخولى٢٤٦٢٤ ١٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٧احمد شعبان محمد على٢٨٠٧٠ ١٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٩احمد شكرى ص;ح الدين١٥٠٤٩ ١٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١احمد شلبى على شريف عيد١٤٠٨٢ ١٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٧احمد شوقى احمد فاضل٨٢٥٤٦٩ ١٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٤احمد شوقى صالح٣٤٧٣ ١٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٨احمد صابر محمود٨٥٤٧ ١٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢١احمد صادق احمد كمال٥٣٧٧ ١٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٩احمد صالح سيد سيد فراج١١١٧٦ ١٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٨احمد صفوت عثمان جاد٨٥٦٤٥ ٢٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٣احمد ص;ح ابوالحمد محمدين٨٧٩٣٦ ٢٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٩احمد ص;ح ابوالفتوح العزب٦٢٩١ ٢٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٦احمد ص;ح الدين احمد على١٢٠٥٥ ٢٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٦احمد ص;ح الليثى محمد حسن٢٢٥١٥ ٢٠٤
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٣١احمد ص;ح امام عيسى١٧٠٩٣ ٢٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢١احمد ص;ح زارع حجاج٢٥٠٠١ ٢٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٣احمد ص;ح صوافى عبدالباقى٢١٥٧٦ ٢٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٧احمد ص;ح عبد4 السيد احمد١٦١٧٧ ٢٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٣١احمد ص;ح عبد4 على٤٠٣٢ ٢٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٦احمد ص;ح غالب٣٤٨٦ ٢١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٣احمد ص;ح كامل حسن سليمان٣٥٨٣ ٢١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٩احمد ص;ح محمد فوزى ابوالمعاطى١٢١٨ ٢١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٠احمد ص;ح محمد محمد١٧٢٥٨ ٢١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٢احمد ضياء عبدالعزيز يوسف١٢٣٥٤ ٢١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٦احمد طارق احمد محمد عمران٥٧٨٦ ٢١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٧احمد طاھر متولى شبل خاطر١٨٩٥٢ ٢١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٦احمد طه محمود عبدالرحيم٨٢٤١ ٢١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٧احمد عادل ابراھيم عبدالحميد١٠٩٥٣ ٢١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٠احمد عادل احمد عبدالحميد١٦٩٧١ ٢١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠١احمد عادل ا9باصيرى بدوى٨٢٩١١٩ ٢٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٣٠احمد عادل حسنى١٦٥٧٩ ٢٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٤احمد عادل حسنى السيد٩١٠١ ٢٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٥احمد عادل حسين محمود٣٠٧٠ ٢٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٩احمد عادل رجب محمد٩٩٩٣١٦ ٢٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٤احمد عادل رشاد محمد٢٥٥٠٨ ٢٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٠احمد عادل زايد على معوض١٠١٠٧ ٢٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٨احمد عادل سيد احمد٢٥٢٦٦ ٢٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٧احمد عادل ص;ح الدين عباس نافع١٤٢٥ ٢٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٩احمد عادل ص;ح الدين مرسى١٥٣٦٦ ٢٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٥احمد عادل عبدالعزيز ع;م٨٤٣٩٠ ٢٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٧احمد عادل عثمان٢٢١٣٣ ٢٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢١احمد عادل عمر عزوز٤٩٣٣ ٢٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٤احمد عادل فھيم مھران٦٣٧٣ ٢٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١احمد عادل محمد ابراھيم عبدربه١٩٦٩ ٢٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٦احمد عادل محمد طاھر الھواري١٦٨٥ ٢٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٥احمد عادل محمد عبدالحميد٤٤٤٣ ٢٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٨احمد عادل محمد مصطفى شلبي٨٧٢٤٧ ٢٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١احمد عاطف احمد ابراھيم٨٢١٩٠ ٢٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١احمد عاطف عبدالجواد عمر١٢٢٦٢ ٢٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٢احمد عاطف محمد محمود فراج١٠٧٩١ ٢٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٢احمد عبدالباسط احمد امين٢٢٢٤٢ ٢٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١احمد عبدالباسط عبدالخالق٨١٨٢٧١ ٢٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٢احمد عبدالباسط وفا محمد١٩٧٧٩ ٢٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٩احمد عبدالتواب محمد على٨٤٧١٤ ٢٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٣احمد عبدالحكيم السيد على٦٠٩٣ ٢٤٥
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١احمد عبدالحميد محمد عبداللطيف الدكانى٢٨٣٦٨ ٢٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٢احمد عبدالحميد محمد مرعى٢٢١٥٠ ٢٤٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٥احمد عبدالرازق عيد خليل٢٣٥٨٦ ٢٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٢احمد عبدالرحمن احمد احمد٨٥٦٢٩ ٢٤٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١١احمد عبدالرحيم امين٨٢١٠٨٢ ٢٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٩احمد عبدالرزق فراج حسن١٥١٤٧ ٢٥١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٤احمد عبدالزحمن السيد المتولى السيد٢٥٥٤٣ ٢٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٥احمد عبدالستار محمد موسى الفرماوى٨٤٦٣٨ ٢٥٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٩احمد عبدالس;م عبدالفتاح الشاذلى٢١١٧٦ ٢٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١١احمد عبدالس;م عطيه السيد١٥٧٣٨ ٢٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٦احمد عبدالس;م منصور الفقى١٠٦١٦ ٢٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٧احمد عبدالسميع محمد يوسف٩٢٢٥١٨ ٢٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٥احمد عبدالشافعى السيد٨١١٢٧٦ ٢٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٧احمد عبدالظاھر احمد على١٢٥٠٧ ٢٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٢احمد عبدالعال حنفى عبدالعال٨٧٨٠٣ ٢٦٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٥احمد عبدالعال طه بدوى٨٢٩٠٣٩ ٢٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١احمد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز١٤٢٦٣ ٢٦٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٤احمد عبدالعزيز سالم عبدالعزيز١٤٢١٢ ٢٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٣احمد عبدالعظيم محمد محمد٨٢١٨٨ ٢٦٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢١احمد عبدالفتاح ابوبكر محمد٢٨٢٢٧ ٢٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١١احمد عبدالفتاح كمال عبدالفتاح١٠٤٢٩ ٢٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٨احمد عبدالفتاح محمد٨٢٦٨٨ ٢٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٦احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر٨٤٥٤ ٢٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٠احمد عبدالقوى عبدالعزيز عبدالقوى١٢٤٥٢ ٢٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٣احمد عبدال;ه حسنى عبدربه١٧٥٨٠ ٢٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٧احمد عبد4 الدسوقى ابراھيم١٠٣٥٣ ٢٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٦احمد عبد4 السيد يوسف١٤٢٦٤ ٢٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٨احمد عبد4 توفيق سليمان٨٤٨٧ ٢٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١احمد عبد4 على بيومى١٢١٤٠ ٢٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢١احمد عبد4 محمد مصطفى٢٦٠١٧ ٢٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٤احمد عبدالمجيد عثمان على فرج٢١٠٥٨ ٢٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٤احمد عبدالمحسن السيد محمد عبدالعال٨٧٢٦٢ ٢٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٨احمد عبدالمحسن توفيق محمد٨١٧٥٢٥ ٢٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٥احمد عبدالمحسن عبدالحميد٨٣٩٥٧ ٢٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٥احمد عبدالمطلب ابراھيم٦٣٠٠ ٢٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٨احمد عبدالمعطى سعد٩١٤٤ ٢٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٥احمد عبدالمقصود السيد اسماعيل٥١٨٤ ٢٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٧احمد عبدالمنعم ابراھيم٢٨١١٩ ٢٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٧احمد عبدالناصر على حسن٤٤٥٦ ٢٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١احمد عبدالنبى احمد حماده٨٤٦٤٧ ٢٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٣احمد عبدالنبى السيد حسن٤٠٣٨ ٢٨٦
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٢احمد عبدالنبى عبدالحليم بشير عيسى١١٧١ ٢٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٧احمد عبدالوھاب عبدالفتاح عبدالوھاب٢٣٠٤٣ ٢٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٨احمد عبده احمد رمضان٢٢٧٠١ ٢٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٤احمد عثمان محمد احمد الكتاتنى١٠٩٢٥ ٢٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٤احمد عدلى احمد محمود١٠٥٤٦ ٢٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٣احمد عرفه احمد محمود٢٤٦١١ ٢٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠١احمد عرفه صالح عبيد٨٣٧٣٥ ٢٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٥احمد عز الدين سيد مرسى٩٩٣٠٩ ٢٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١١احمد عز العرب حفنى يونس٨٧٣٩٢ ٢٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٢احمد عز العرب ص;ح ابوالحسن١٠٦٥٥ ٢٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٥احمد عزت احمد ابراھيم١٧٧٩٤ ٢٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢١احمد عصام احمد مصطفى٨٨٦٩٣ ٢٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٨احمد عصام الدين عباس٣٤٩٤ ٢٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٥احمد عصام عبدالسميع ابراھيم١٠٠٤٠ ٣٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٠احمد عصمت عبدالرحمن٨٨٩٠٧ ٣٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠١احمد عطوه احمد مھدى٨٣٦٩٢ ٣٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١احمد ع;ء البسيونى١٦٥٢٥ ٣٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢١احمد ع;ء عبدالفتاح عبدالس;م١٥١٣٦ ٣٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٠احمد على احمد عابدين٨١٠٦٦ ٣٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢١احمد على احمد يوسف٩٩١٢١٦ ٣٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٦احمد على الدين حسن عبدالوھاب٨٨٦٦٧ ٣٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٥احمد على سامى٢٢١١٦ ٣٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٣احمد على شحاته على٨١٧٤٦ ٣٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠١احمد على عبدالرحمن عبدالمقصود٥٤٧٥ ٣١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٤احمد على على حسين٨٣٨٢٠ ٣١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٢احمد على فرج٢٣١٣٤ ٣١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٤احمد على محمد فتحى٦٠٥٣ ٣١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠١احمد على محمد محمد مجاھد٨١٥٩٠٧ ٣١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٨احمد عماد السعيد٥٤٦٩ ٣١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٤احمد عمر عبدالحميد احمد٦٧٢١ ٣١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٩احمد عمر محمد جوده١٠٠٩٩ ٣١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢١احمد عوض ابراھيم محمد٤٤٩٣ ٣١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٦احمد عوض محمد اسماعيل٨٥٥٩٢ ٣١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١احمد عوض محمد عرفات١٠٦٢٦ ٣٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٦احمد عيد عبدالعاطى حسنين٩١٠٥١ ٣٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٠احمد فاروق قرشى عمران٨٥٦٦٥٥ ٣٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/١٠احمد فاروق محمد سعيد مختار٨٣٧٩٧ ٣٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٣احمد فايد محمد فرج٢٦١٤٩ ٣٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٧احمد فايز محمد عنبر محمد٤٨٦٩ ٣٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٣احمد فتحى حسين حسن٦٨٧٢ ٣٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٩احمد فتحى عبدالعزيز محمد١٨٥٤٩ ٣٢٧
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٦احمد فتحى عبدالغنى حسنين٨٨٤٣٤ ٣٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٦احمد فتحى محمد عبدالجواد٢٢٢٩٤ ٣٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٥احمد فتحى محمد عبدالعزيز١٥٢٨٢ ٣٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٥احمد فخرى ابراھيم ابو فاخر٨٤٦٩٩ ٣٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٤احمد فرج ابوالعزم السيد٤٥٥١ ٣٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٤احمد فرج حسن٢٨١١٨ ٣٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٥احمد فرج سعد بھنس٨٣٦٨٨ ٣٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠١احمد فرج محمد محمد منصور١٤٢٢٠ ٣٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٥احمد فريد شحاته على٢٢٥١٣ ٣٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٤احمد فوزى احمد الجمل٥١٧٦ ٣٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٩احمد فوزى رمضان١٨٥٣١ ٣٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١١احمد كامل عبدالسميع سالم٨٢٨٠٤٧ ٣٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٧احمد كامل يوسف عبدالبارى٢٤٥٢٦ ٣٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٩احمد كرم جميل عبد١٢٤٠٩4 ٣٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٣احمد كمال على جمعه٤٨١١ ٣٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٣١احمد كمال محمد احمد الصايغ٨١٦٧٤٧ ٣٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٢احمد كمال مرزوق عبداالمطلب٩٥٩٩ ٣٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١احمد لبيب محمد على السكرى١٠٩٧٣ ٣٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٤احمد لطفى عبدالمعطى٢٥٢٢٧ ٣٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٥احمد ماھر احمد الفقى١٠١٥٠ ٣٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٧احمد ماھر زكريا الدھان١٨٨٢٦ ٣٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١احمد ماھر محمد حسن٨٧٣٠٠ ٣٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٩احمد ماھر محمد عبده الشوربجى٨٣٥٢٥ ٣٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٩احمد مجدى احمد ص;ح الدين١٧٢٥٥ ٣٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٥احمد مجدى بدوى محمود٩٨٠١٤ ٣٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٢احمد مجدى بغدادى مرسى٩١٦٣٥٦ ٣٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٦احمد مجدى حلمى مرسى٨١٩٥٥٩ ٣٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٢احمد مجدى سمير كمال ابوعمر٨٠٤٩ ٣٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١احمد مجدى شعبان محمود٨٣٥١٧ ٣٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٣٠احمد مجدى كمال احمد ربيع٢٠١٢٨ ٣٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٢احمد مجدى محمد احمد٩٩٩٩٩ ٣٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٢احمد مجدى محمد الصاوى٢٦٠٨٢ ٣٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٩احمد مجدى محمد محمد ابراھيم١٠٠٤٢ ٣٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/١٧احمد مجدى محمود محمد٨١٦٠٧٤ ٣٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٢احمد مجدى مصطفى عبد٥١٥٥4 ٣٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٨احمد مجدى مليجى مليجى٨٩٠٢٤ ٣٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٢احمد محروس زايد عبدالباقى٥٢٧٢ ٣٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٣احمد محسن امام محمود٨٣٢٢٣ ٣٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١١احمد محمد ابراھيم احمد حنيش١٧١٤٥ ٣٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٨احمد محمد احمد ابو شقره٤٩٧٤ ٣٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٧احمد محمد احمد احمد الدق٨٩٠٦٤ ٣٦٨
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٧احمد محمد احمد اسماعيل١٠٨٩٧ ٣٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٠احمد محمد احمد السيد٨٤٢٣١ ٣٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٥احمد محمد احمد حسن١٩٥١٧ ٣٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٩احمد محمد احمد عبدالرازق١٩٧٢٦ ٣٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٥احمد محمد احمد محمد حسن٩٩٢٩٤ ٣٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٥احمد محمد احمد محمد على٩١٨٣١٠ ٣٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٠احمد محمد احمد محمد ناصر٨٢٥١٤٠ ٣٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٨احمد محمد اسماعيل محمد١٨٣٠٩ ٣٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٩احمد محمد السيد ابوزيد١١٣٦٧ ٣٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٧احمد محمد السيد سليمان٩١٠١١٦ ٣٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٢احمد محمد السيد طنطاوى٥٢٤٥ ٣٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٣احمد محمد السيد مصطفى١٢٤٦ ٣٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٩احمد محمد الشرنوبى على١٦٢٢٦ ٣٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٨احمد محمد ايمن محمد جمال محمد فھمى١١٥٨ ٣٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠١احمد محمد بدر الدين على خليل٧٩٨٩ ٣٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٧احمد محمد تاج الدين ابوالمجد عبدالرحيم٩٤٠١ ٣٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٤احمد محمد توفيق١٠٤١٤ ٣٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٧احمد محمد توفيق٢٨٣٠٤ ٣٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٢احمد محمد حافظ احمد على١٦٦٠٣ ٣٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٢٦احمد محمد حسن عبدالعزيز٨٢٤١٤٠ ٣٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٥احمد محمد حسن عثمان١٠٦٠٢ ٣٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٨احمد محمد حسين محمود عاشور٨٢٢٦٩٢ ٣٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٦احمد محمد خليل ابراھيم٢٢٢٩٣ ٣٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٠احمد محمد خميس محمد٤٢٨١ ٣٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٧احمد محمد خيرى عبدالحميد اسماعيل٧٩٦٣ ٣٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٩احمد محمد رضا على احمد٨١٦٩٤٠ ٣٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٣٠احمد محمد رضا محمد١٩٧٣٨ ٣٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١١احمد محمد رفعت السيد٨٥٥٨٣ ٣٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١احمد محمد زكى حمزه٨٣٣٠٧ ٣٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٠احمد محمد سالم على١٠٥٢ ٣٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٤احمد محمد سعد احمد٢١١٠٨ ٣٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٦احمد محمد سعد احمد٨٢٠٣٠ ٤٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٢احمد محمد سيد السيد نافع١٨٩٧٣ ٤٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٨احمد محمد شديد امبابى٨١٦٧٧٩ ٤٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٣٠احمد محمد صادق رزق٨٧٣٤٣ ٤٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٩احمد محمد ص;ح الدين عباس ابراھيم على٨٣٦٤٠ ٤٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٣٠احمد محمد طارق محمد حسن٥٤٦٣ ٤٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٦احمد محمد طه عباس٩٩٩٢٧٧ ٤٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١احمد محمد عبدالتواب عطيه٨٤٣٦٩ ٤٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٣احمد محمد عبدالحكيم محمد٨٣٢٦٠ ٤٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٧احمد محمد عبدالحليم الشاذلى٨٥٥٩١ ٤٠٩
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١١احمد محمد عبدالحميد الرخ٧٠٥٠ ٤١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠١احمد محمد عبدالحميد الغايش٨٢٨٣٣ ٤١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢١احمد محمد عبدالرافع حسين١٩٨٥١ ٤١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١احمد محمد عبدالصادق محمد٩٩٩٣٠٦ ٤١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٥احمد محمد عبدالعاطى مبروك١٧٢٣٦ ٤١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠١احمد محمد عبدالعزيز ابراھيم٢٢٠٦٩ ٤١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٢احمد محمد عبدالغفار مصطفى٨١٧٤٢٨ ٤١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١١احمد محمد عبدالغنى٥٥٠٠ ٤١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٨احمد محمد عبدالفتاح بدران٢١٥٧٩ ٤١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٩احمد محمد عبدالفتاح محمد عبدالمعطى٢٦٥٢٢ ٤١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٦احمد محمد عبدالقادر محمد السقا٨٢٣٨٣ ٤٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٤احمد محمد عبدالكريم١٠٥٠٨ ٤٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٥احمد محمد عبد4 محمد الطيبى٥٠٣٦ ٤٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٠احمد محمد عبدالمنعم على ھندى٨١٦٠٧٦ ٤٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٢احمد محمد عبدالنعيم عبدالعزيز٣٣٦٨ ٤٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٣٠احمد محمد عبده٢٣١٣٧ ٤٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٣٠احمد محمد عز الرجال محمد على٨٤٣٠٥ ٤٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٢احمد محمد عطيتو احمد٨٣٩٣٢ ٤٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٢احمد محمد عطيه العزب٢٥٢٩٦ ٤٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٦احمد محمد على احمد٨٨١٨٣ ٤٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٨احمد محمد على ا9بيض٣٥٨٢ ٤٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٩احمد محمد على على١٨٨٦٥ ٤٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٣احمد محمد على محمد٨٧٨٢٧ ٤٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٩احمد محمد على محمد يحيى١٧٣١٧ ٤٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٢احمد محمد فاروق بركات٨٧٣٢٦ ٤٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٤احمد محمد مجدى رشدى صالح٨١٤١٠٥ ٤٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٧احمد محمد محمد ابراھيم الجندى٢٥٣٠٥ ٤٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٣احمد محمد محمد حسنين٦٠٣٢ ٤٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٣احمد محمد محمد حسين٢٣٣٢ ٤٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٢احمد محمد محمد عبدالعليم ابوالصفا٦٩٠٩ ٤٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٦احمد محمد محمد عبدالمجيد٨٢٩٠٢١ ٤٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٥احمد محمد محمد عبدربه٨٤٣٧٨ ٤٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٤/٢٧احمد محمد محمد ماھر القط٥٧٧٩ ٤٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١١احمد محمد محمد متولى٨٨١٨٠ ٤٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٥احمد محمد محمد مصطفى٨٧٧٩٩ ٤٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٧احمد محمد محمود مجاھد٢٣٠٥٨ ٤٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٧احمد محمد محمود محمد٨٧٨١٨ ٤٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٩احمد محمد محى الدين احمد٦٠٢٧ ٤٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٦احمد محمد مسعود حسن٩٢١٠٢ ٤٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠١احمد محمد مصطفى الغريب٣١٦٧ ٤٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٦/٠٧/٢٨احمد محمد مصطفى محمد٨٨٩١٤ ٤٥٠
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٥احمد محمد نبوى ابو سليمان٨٢١٠٣٨ ٤٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٤احمد محمد نجيب جمعه مكى٨١٥٠٦٢ ٤٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٩احمد محمد نجيب عبدالحميد بدوى٢٦١٠٠ ٤٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٤احمد محمد يس احمد٨٣٧٩٦ ٤٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٩احمد محمد يسرى محمد انور٣١١٦ ٤٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١احمد محمود احمد ابراھيم٩٩٩٢٥٠ ٤٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٥احمد محمود احمد حسن١٨٦٠٥ ٤٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٣احمد محمود احمد خضر٩١٥٧٠٥ ٤٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٤احمد محمود رمزى احمدى١٩٧٦٢ ٤٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٨احمد محمود سباق محمد احمد٦٩٠٣ ٤٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٢احمد محمود سيد صالح٨٢٢٢٢ ٤٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٣٠احمد محمود شكرى احمد٨٢٢٦٩٣ ٤٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٥احمد محمود عبدالمنعم ھندى٨١٦٠٧٨ ٤٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢١احمد محمود محمد٢٣١٤٤ ٤٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠١احمد محمود محمد السيد احمد١٦٣٠٦ ٤٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٢احمد محمود محمد الصادق٤٤٠٠ ٤٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٨احمد محمود محمد درويش٨٨٣٦٨٤ ٤٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٨احمد محمود محمد عطيه٢٢٢٧٠ ٤٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٢احمد محمود محمد على٥٢٧٥ ٤٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٥احمد محمود محمد محمد حسانين٩٥٨٠ ٤٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٠احمد محمود محمد محمود السيد١٠٣٦٨ ٤٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٧احمد محمود محمد مصطفى٢٢٦١٣ ٤٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٥احمد محمود مراد عبدالفتاح٦٩٩٦ ٤٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٠احمد مختار احمد احمد محمود٤٢٥٤ ٤٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٤احمد مختار محمد الشرقاوى٩١٧٠٦٦ ٤٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠١احمد مختار محمد عبدالعزيز١٣١٨٤ ٤٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٧احمد مدحت محمد طلبه١٢٤٢٤ ٤٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٧احمد مراد محمد على يونس٢٣١٦٣ ٤٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٢احمد مرزوق مسعد مرزوق٥٦٦٣ ٤٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٩احمد مصطفى ايمن٢٤٠٣١ ٤٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١احمد مصطفى حنفى محمد١٠٢٨٢ ٤٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢١احمد مصطفى طه١٦٥٨٤ ٤٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٩احمد مصطفى عبدالعظيم مصطفى١٩٠١٩ ٤٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٥احمد مصطفى على السيد٨١٤١٦٥ ٤٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٧احمد مصطفى عيد٩٢٢١٤٨ ٤٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٩احمد مصطفى فاروق حسن١٢٥٠٢ ٤٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٣احمد مصطفى فھمى١٥٠٠٣ ٤٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٠احمد مصطفى كامل طلبه٨٧١٠٨ ٤٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١١احمد مصطفى كمال شعبان السيد٨٣٣٠٤ ٤٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٥احمد مصطفى متولى رمضان١٢٤٢٧ ٤٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٤احمد مصطفى محمد البواب٨٢٨٥٣ ٤٩١

٢٠١٦/٠١/٣١القاھرة Page ١٣ of  ١٠١



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

١١ ش دكتور محمد مندور - المنطقة ا�ولى - خلف رابعة العدوية - مدينة نصر - القاھرة اوراسكوم للتدريب 

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١١احمد مصطفى محمد على٩٩٣١٥٦ ٤٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٨احمد مصطفى محمد محمد عباس١٧٥٥٦ ٤٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٣احمد مصطفى نصر الدين على احمد سواح٨٤٥٢٥ ٤٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٥احمد ممدوح ابراھيم عبدالس;م٢٧٩٠ ٤٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٣احمد ممدوح عبدالرحمن ابوالفضل٢٧٦٦ ٤٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٤احمد ممدوح محمد على العزبى١٩٥٢٨ ٤٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٦احمد ممدوح محمد محمد٢٦٠٠٧ ٤٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٤احمد موسى على موسى البحيرى٥٢٣٩ ٤٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٢احمد نادى سيد عبدالعال ابراھيم عوض ١٠٩٣٤4 ٥٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٢احمد ناصر احمد الشاذلى٨٤١٤٨ ٥٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٤احمد ناصر محمد عبدالرحيم عقيلى١٢٤٦٢ ٥٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٣احمد نبيل احمد عبدالرازق٤٩٧٥ ٥٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٦احمد نبيل امين حسين٨٥٩٥٠ ٥٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٢احمد نبيل عبدالس;م حسن٦٨٤٠ ٥٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٠احمد نبيل يوسف عبدالس;م١٨٩٧٤ ٥٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٩احمد نبيل يوسف محمد١٢٢٨١ ٥٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٢احمد نصحى السيد محمود٢٢٢٢٠ ٥٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٦احمد نصر على طاحون١٩٨٢٦ ٥٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٩احمد ھاشم محمد كامل٢٧٦٥ ٥١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٣٠احمد ھشام عبدالعزيز احمد٨٢٣٩٤ ٥١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٤احمد وائل احمد عادل سيد٨٣٧٣٦ ٥١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١احمد وجيه عبدالعزيز فرغلى١٠٧٧٠ ٥١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٤احمد وحيد عبدالمحسن محمد عطا٨٢٨٠٢٠ ٥١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٠احمد وفاء محمد عبدالحليم عطوه١٨٣٨ ٥١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٨احمد يحى سيد موسى٨٨٥٨٦ ٥١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٩احمد يحى عبدالعظيم محمد٨٧٢٢٣ ٥١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٠احمد يحيى عبدالحميد صالح٩١٦٦٨٥ ٥١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٠احمد يسرى محمود حسن٨٧٣٧٩ ٥١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢١احمد يوسف خليل احمد١٨٨٢٧ ٥٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٣احمد يوسف عباس بخيت٢٠٠٧٢ ٥٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٦احمد يوسف فتحى يوسف٤٧٧٧ ٥٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٨احمد يوسف محمود اسماعيل٧٠٤٦ ٥٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٢اخ;ص احمد عبده احمد٩١٧٦١٩ ٥٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٣ادھم سامى مختار زكى١٦٢٧٥ ٥٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٥اريج احمد احمد الغباشى٢٦٠٤٤ ٥٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٤اريج نزار عزمى١٠٤٠٨ ٥٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٢ازھار احمد امين محمد٢٦٠٢٤ ٥٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢١اسامه احمد خليف١٨٥٠٢ ٥٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠١اسامه احمد محمود توفيق٢٥٢٧٣ ٥٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٥اسامه اسماعيل محمد على٨١٠٩٤ ٥٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٨اسامه جمعه عبدالعزيز عبدالحميد١٥٣٥٧ ٥٣٢
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٤اسامه حسين عبدالعزيز على٥٦٩٦ ٥٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٥اسامه خليلى فوزى خليل ابراھيم٨٢٤١١٣ ٥٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٥اسامه رضا على بخيت٩١٨٩ ٥٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠١اسامه عبدالحفيظ سيد متولى١٠٤٣١ ٥٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٦اسامه عبدالعاطى احمد عبدالس;م٢٢٥٤٣ ٥٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٨اسامه عبدالمنعم شلبى١٨٠١٣ ٥٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢١اسامه ع;ء جاد الكريم٩١١٠٠٢ ٥٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٨اسامه على زايد حسن٨١٥٨١ ٥٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٦اسامه على لطفى محمود٨٢٠٥٣٣ ٥٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠١اسامه عمر ادريس٢٨١١٢ ٥٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٢اسامه فرج سعد بھنس٨٣٦٨٩ ٥٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٨اسامه محمد ابراھيم حماد٨٧٩٣٢ ٥٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٦اسامه محمد ابراھيم سالم٨٤٣٠٨ ٥٤٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٦اسامه محمد احمد محمد٨٤٥٣٤ ٥٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٩اسامه محمد محمد سيد٢٤٠٦١ ٥٤٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٩اسامه محمد مصطفى مصطفى اسماعيل٨٤١٦١ ٥٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٨اسامه مختار حسين حسنين٢٥٥٠٠ ٥٤٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٥اسامه وحيد شكرى مرسى٢٥٣٠٤ ٥٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٨اسراء ابوالفضل عبدالعزيز٨٢٠٣٩ ٥٥١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٧اسراء احمد على على الم;ح١٦٠٤٩ ٥٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٦اسراء احمد محمد عبدالمجيد٣١٧٢ ٥٥٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٩اسراء اسماعيل ھاشم٤٠٥٩ ٥٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/١٢اسراء جمال الدين محمد حسن٤٨٥٦ ٥٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٤اسراء جمال على فرغلى٢١٤٦ ٥٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١اسراء حسام الدين عبدالفتاح احمد٨١٨٢٦٤ ٥٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٣اسراء حسين امين محمد١٢٤٦٧ ٥٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/٢٤اسراء خالد سعيد عبدالمجيد٨٢٢٥٥ ٥٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٢اسراء خالد محمود محمد٢٤٥٨١ ٥٦٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٨اسراء سليمان ميرغنى سليمان٢٣٣١١ ٥٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٣اسراء سيد س;مه١٥٠٤٨ ٥٦٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٤اسراء صفاء احمد حسن٨٧٢٧٢ ٥٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٥اسراء ص;ح محمد سرور٦٧٩٤ ٥٦٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٨اسراء طارق مبروك٩١٧٦٤٠ ٥٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠١اسراء طارق مصطفى عبد4 شريف٨٨٤٦٨٨ ٥٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٢اسراء عادل محمود عبد٨٢٤٢١٩4 ٥٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٥اسراء عبدالرحمن شحاته عطيه٨٨٠٩٣ ٥٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٧اسراء عز الدين عواد محمد٦٩٧٥ ٥٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٠اسراء على ذكى على المصرى٨٨٤٢٤ ٥٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠١اسراء على محمد غنيم٨٢٩٠٢٠ ٥٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٥اسراء على محمود جوده٥١٢٩ ٥٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٠اسراء عماد محمد عزالدين حامد٢٣٠٥ ٥٧٣
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٨اسراء فؤاد محمد ع;م بدر٨١٨٢٨٧ ٥٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٧اسراء فوزى السيد سليم السيد٨٢٤٢١٥ ٥٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٢اسراء مجدى احمد السيد٥٣٢٤ ٥٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٦اسراء محسن فاروق عبدالفتاح المشد٨٤٥١٤ ٥٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٨اسراء محمد احمد محمد بشير١٠٠٧٢ ٥٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٤اسراء محمد عبدالفتاح احمد١٥٢٤٧ ٥٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠١اسراء محمد عبدالفتاح نصر١٠٩٧٦ ٥٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/١٦اسراء محمود عبدالمنعم على ھندى٨١٦٠٧٧ ٥٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٧اسراء محمود فوزى عبدالفتاح حامد٥٦٦٦ ٥٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٧اسراء ھ;ل كوردنى مصطفى٨١٥٣٢٤ ٥٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٣٠اسراء ياسر احمد صيام٢٤٢٦١ ٥٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٣اس;م ابراھيم سيد احمد الجوھرى١٦٣٧٧ ٥٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٦اس;م ابراھيم عبدالھادى محمد المقدم٢٢٢٨٣ ٥٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٣اس;م ابراھيم عوده سيلمان مبروك١٠٤٤ ٥٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٥اس;م احمد ابراھيم الدسوقى محمد٨١٠٧٣ ٥٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١اس;م احمد ج;ل على٨٢٢٥٠ ٥٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٧اس;م احمد سكر يوسف على٨١٨٢٧٧ ٥٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٠اس;م احمد سليمان منصور٨٢٨٠٢٩ ٥٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١اس;م احمد عادل محمد٨٢٩٠٣٢ ٥٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٥اس;م احمد عبدالعليم محمد٤٠٣٦ ٥٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠١اس;م احمد على احمد٢٣٠٤٢ ٥٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٠اس;م احمد محمد احمد٨٨٦٤٦ ٥٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٣اس;م احمد محمد رشاد على جابر٨٢٥١٦٣ ٥٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١١اس;م احمد مرسى محمد١٨٥٠٨ ٥٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٢اس;م الخصوصى ابراھيم حسن٥٠٤٠ ٥٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٤اس;م السيد السيد الدسوقى مخلوف٨٩٠٥٨ ٥٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠١اس;م السيد محمد ماھر٣١١٥ ٦٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٥اس;م امام على امام١٩٢٩ ٦٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٩اس;م ايھاب يوسف اسماعيل١٧٥٨٥ ٦٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١١اس;م جمال احمد محمد٨٣٣٤٠ ٦٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٣اس;م جمال عبدالفتاح١٩٨٦١ ٦٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٩اس;م حسين عبدالدايم ابراھيم٨١٦٧٣٣ ٦٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٩اس;م حمدى عبدالمحسن٨٩٢٣٨ ٦٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٧اس;م حمدى محمد بھاء الدين٨١٧٤١٦ ٦٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١اس;م خميس ابراھيم سليمان٨١٣٢٠ ٦٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٢اس;م رافت محمد على١٦٤٦٨ ٦٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٩اس;م سعيد المرسى مصطفى٢١١٨٩ ٦١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢١اس;م سعيد محمد مصطفى٤٤٣١ ٦١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٣اس;م سيد امام محمد٢٦٠٢٠ ٦١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٢اس;م سيد ج;ل عطيه١٧١٠٠ ٦١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٠اس;م سيد حسين اسماعيل١٦٦٣٠ ٦١٤
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٥اس;م صالح محمد حسن٨٨٢٥٤٦٧ ٦١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢١اس;م ص;ح حسن يعقوب٢٨٣٥٣ ٦١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٣اس;م ص;ح محمد عبدالحليم٥٤١١ ٦١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٦اس;م طارق السيد محمد العطار٨٧٣٨٥ ٦١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٥اس;م طلعت محمد السيد٦٦٧٩ ٦١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٤اس;م عادل رضوان حجازى٢٢٢٧٩ ٦٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١اس;م عبدالحليم عبد4 شحاته١٧٢٢١ ٦٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠١اس;م عبدالفتاح محمود على٨٢٠٥٠٨ ٦٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٩اس;م عبداللطيف يس محمد٨١٠٨٧ ٦٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٧اس;م عبدربه عبدربه ابراھيم٨٢٧٠١٦ ٦٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١اس;م عبده حمزه محمد عبدالحليم٤٨٢٩ ٦٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٥اس;م عزت عبدالعزيز١٨٨٧٢ ٦٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٦اس;م على حسن السيد٨٤٣٤٩ ٦٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٥اس;م عماد محمد سيد حسن٣٤٤٢ ٦٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٨اس;م فارورق امين حسن١٦٩٩ ٦٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٥اس;م فوزى الھادى محمد٢٥٢١٣ ٦٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١اس;م مجدى رمضان حسن٨٣٧٦٧ ٦٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٠اس;م محسن ابراھيم احمد٨١٨١٨٨ ٦٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٧اس;م محسن رزق محمد٨٥٥٦٧ ٦٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٧اس;م محمد ابراھيم يوسف٥١٨٠ ٦٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٥اس;م محمد احمد٢٢١٤٨ ٦٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٨اس;م محمد احمد شريف٢١٤٤ ٦٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٣اس;م محمد احمد عبدالمنعم٢٣١٩٠ ٦٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٣اس;م محمد احمد محمود جعيصه٤٨٦٤ ٦٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٨اس;م محمد احمد مرسى الجمال١٢٥٢٦ ٦٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٢اس;م محمد اسامه محمود السيد١٨٣١٠ ٦٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٦اس;م محمد بحيرى عبدالفتاح٨٧٢١٠ ٦٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٣٠اس;م محمد توفيق ابراھيم٨١٤١٤٧ ٦٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٣اس;م محمد راغب راشد٥٢٦٢ ٦٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٠اس;م محمد ربيع محمد٦٩٨٣ ٦٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٨اس;م محمد شاكر محمد١٨٦٥٥ ٦٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٨اس;م محمد شكرى٣٤٧٨ ٦٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٥اس;م محمد صالح احمد خليل١٨٩٥٣ ٦٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٤اس;م محمد عباس محمد٨٤٦٣٦ ٦٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٩اس;م محمد عبدالغنى سليمان١٠٧٦٠ ٦٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٥اس;م محمد عبدالمنعم امام٦١٧٢ ٦٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٩اس;م محمد محمود بركات١٩٧٦٦ ٦٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٤اس;م محمد محمود حسان٨١٠٦٤ ٦٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٥اس;م محمد مغاورى ابراھيم٩٩١٧٦٥٥ ٦٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٨اس;م محمد يحى حسن٨٧٨٠٢ ٦٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٥اس;م مختار احمد حسين١٣١٤٠ ٦٥٥
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٤اس;م مراد جابر مراد٦٧٩٨ ٦٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٣١اس;م مصطفى احمد مصطفى٥٨٤٣ ٦٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠١اس;م مصطفى عبدالحميد محمد برس١٨٠٤٣ ٦٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٣اس;م مصطفى فوزى ميرغنى١٥٧٨٦ ٦٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٧اس;م مصطفى محمد محمد الزنينى٨١٥٤٣٢ ٦٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٧اس;م مصطفى مرسى عبد١١١٢٧4 ٦٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٣٠اس;م نبيل محمود مھدى٨٢٥١٢٤ ٦٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٧اس;م نصارى محمد محمود١٣٨١ ٦٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٣١اس;م نصر الدين عبدالمنعم حسين٨٤١٦٠ ٦٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٨اس;م ھشام حسن محمد٨١٦٤٣ ٦٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٨اس;م يسرى عبدالعزيز احمد محمد٨٣٥٠٧ ٦٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٦اس;م يسرى واعر ابوالعز٩٢٥٦١٤ ٦٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٥اسماء احمد عبدالراضى حسن١٢٦٣١ ٦٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٢اسماء احمد عبدالوھاب محمد السيد٢٦٠٦٩ ٦٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٩اسماء اسماعيل عبدالحفيظ سيد احمد٢٦١٣٤ ٦٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٢اسماء البسيونى ابراھيم شديد سيد احمد١٥١٠٨ ٦٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٣٠اسماء السيد جوده ابراھيم محمد١٢٤٢٦ ٦٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٢اسماء السيد مبارك طه٢٤١٥٤ ٦٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٧اسماء بھاء سيد محمد سيد٥٠٥٨ ٦٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٤اسماء جمال محمد١٦٥٥٠ ٦٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٠اسماء جمال محمد عثمان٨٥٩٩٩ ٦٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٦اسماء خالد فتحى٩١٧٥٠١ ٦٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٦اسماء رافت عبد4 شاھين٩٦٣١ ٦٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٢اسماء رمضان رشاد حافظ١٠٤١٠ ٦٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٢اسماء رمضان يوسف مرسى يوسف٨٢١٠٢١ ٦٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٣اسماء سعد شعبان عبدالمعطى٨١٦٠٧٩ ٦٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٣اسماء سعد عبدالعزيز يوسف٢٤١٩٨ ٦٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠١اسماء سليمان حسن عبيد٥٠٣٩ ٦٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٦اسماء سمير سليمان احمد سليمان٨٢١٠١١ ٦٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٨اسماء سيد عبدالواحد محمد٩٩٩٣٤٩ ٦٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٠اسماء صبحى رمضان عيد٥١١٣ ٦٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢١اسماء طايل فرحات حفيظ١٣٢٠٤ ٦٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٦اسماء عباس عبدالرحمن١٢٣١٥ ٦٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠١اسماء عبدالحافظ على عبدالحافظ٢٤٥٥٩ ٦٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠١اسماء عبدالرحيم على١٠٥٤١ ٦٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٣اسماء عبدالس;م عبدالعليم٨١٦٠٦٢ ٦٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٣اسماء عبدالملك ابوالفتوح حامد٢٦٠٤٧ ٦٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٥اسماء عبدالمنعم عبدالعزيز٨٢٠٥٠١ ٦٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٧اسماء عبدالھادى محمد عبدالمبدى٨١٦٧٢٥ ٦٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٩اسماء فھمى مبروك عبدالغنى٩٤٠٢ ٦٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٣اسماء فوزى ابوالع; محمد٢٤٥٥٥ ٦٩٦
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١اسماء محمد الصادق عبدالرحيم١٠٢٢ ٦٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٣اسماء محمد بكر محجوب٢٦٥٨٣ ٦٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٤اسماء محمد رشاد مرسى١٦٦٥١ ٦٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٩اسماء محمد عبدالفتاح ذكى٢٥٥٧١ ٧٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٦اسماء محمد كامل عبدالقوى٢٣٠٩ ٧٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٦اسماء محمد كرم ابوالمعاطى عطويه٨١٣٠٩٣ ٧٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٠اسماء محمد محمود مشرف٦٧٧٨ ٧٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٦اسماء محمود عبدالحميد ابراھيم صقر٨١١٢٤٩ ٧٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٠اسماء محمود محمد محمود٩١٩٨٣ ٧٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٩اسماء محمود محمود طبانه٩٢٠٠٣٤ ٧٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٣اسماء ممدوح عمران سيد٨١٧٥٢٣ ٧٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٦اسماء مھدى عبدالوھاب احمد٢٦٠٤٢ ٧٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٣اسماء نصار عبدالمحسن مھران١٢٠٤٢ ٧٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٦اسماعيل اسماعيل محمد الرخ٢١٠٧ ٧١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٦اسماعيل رجب اسماعيل مھنا١١١٧٧ ٧١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٨اسماعيل طارق سمير ا9لفى٩٢٣٠ ٧١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٤اسماعيل فھمى عطيه سليمان٨٤١٨٠ ٧١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٠اسماعيل محمد المتولى اص;ن السمان٢٦١٤٣ ٧١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠١اشرف ابراھيم محمد معتوق٨٧٠٦٠ ٧١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٧اشرف رجب عبدالظاھر عبدالجواد١٦٩٥٣ ٧١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٤اشرف على حسن السبكى١١٨٨ ٧١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٩اشرف محمد رضا السيد٨١١٢٥٨ ٧١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٣٠اشرف محمد شعبان مصطفى محرم٨٤٧١٨ ٧١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٣اشرف محمد فايز عبدالرزاق محمد٨٧٨٥ ٧٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٢اعتماد محمد عبدالوھاب احمد٨٩٤١١ ٧٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٢اكرم محمد على محمد سعيد٢٥٤١٧ ٧٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٦ا9ء ابراھيم عبدالجواد خطابى٩٧١٠ ٧٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٠ا9ء ابوالع; امين محمد١٧٦٥٣ ٧٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٣١ا9ء احمد السيد الحفناوى محمد٨٣٢٠٩ ٧٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٣٠ا9ء احمد محمدى٩١٧٥٢٨ ٧٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٨ا9ء السيد عبدالعظيم امين٥٠٥٦ ٧٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٣ا9ء السيد وطنى محمد١٠٢١٨ ٧٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٢٩ا9ء جابر محفوظ محمد ابراھيم١٧٦٦٩ ٧٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٨ا9ء جمال طه عبدالفتاح٣٠٢١ ٧٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠١ا9ء جمال عبدربه شبل احمد٨٢١٧ ٧٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١ا9ء رفعت محمد عبدالواحد١٠١٦٢ ٧٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٠ا9ء ص;ح الدين محمد يسن البكرى٩١٧٨ ٧٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٨ا9ء ص;ح صديق محمد٨٢٩٠٢٨ ٧٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١ا9ء عبدالرسول احمد١٩٧٣٥ ٧٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٧ا9ء فريد فھمى محمد١٠٣٨١ ٧٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٧ا9ء كامل احمد الفقى١٠٥٨٥ ٧٣٧
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٧ا9ء محسن محمد نصر الدين الشعشاعى٩٣٣٩ ٧٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٥ا9ء محمد السيد احمد محمد٥١١١ ٧٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٤ا9ء محمد الھادى عبدالفتاح خضرى ھاشم٨٩٤٠٦ ٧٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٤ا9ء محمد موسى ابراھيم٨١٥٦٩٢ ٧٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١١ا9ء مصطفى كمال الدين يحى على٨٨٦٦٩ ٧٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٢ا9س;مبولى سامى محمد موسى٨٣٢٥٧ ٧٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٦الحسين على مصطفى على٦٦٢٥ ٧٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٧الزھراء عليوه مصطفى عيسى فتح الباب١١٣٣٢ ٧٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٨الزھراء محمد ع;ء الدين محمد المھدى٩٩٢٩٠ ٧٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٥الس;م عرفه شعبان٢٨١٣٩ ٧٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٠السيد سمير السيد على٢٤٠٩٢ ٧٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٠السيد عبدالحكيم عامر ايوب٩٢٠٦٠٢ ٧٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٤السيد محمد معوض سيد احمد٨٨١٥٠٣ ٧٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٠السيد مصطفى السيد مصطفى٩٩٩٣٤٤ ٧٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٥الشيماء سعيد عامر١٦٥١٤ ٧٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٥الشيماء عبدالرازق شكرى١٢٣٠٣ ٧٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٠الشيماء كريم جوده على٨١٩٦٥٧ ٧٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١الفريد وجيه سيدھم جريس٨٨٥٦٠١ ٧٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٨الن حلمى ونس عطا ١٢٠٨٢4 ٧٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٣الھام بھاء الدين محمد رشا محمد متولى١٦٢٧٢ ٧٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٣الھامى س;م عبدالوھاب بكر٨٢٣٢١٠ ٧٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٦امال جمال فتح 4 سالمان٥٤٥٤ ٧٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٣امال فتحى عبدالفتاح عبدالبر٩٦٩٠ ٧٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠١امانى اسعد عبد4 عبداللطيف٣٨٣٦٧ ٧٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٤امانى البسيونى ابراھيم سيد احمد١٥١٠٧ ٧٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٠امانى السيد عبدالغنى الجعاره٨٢١٩٥ ٧٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٥امانى السيد محمد عبدالقوى ابوسالم١٦٦٩٥ ٧٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٥امانى انور على محمد سليمان١٠٤٧٣ ٧٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠١امانى ايمن محمد جسطن٦٧٤٨ ٧٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠٣امانى جابر احمد رس;ن١٠٨٧٩ ٧٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٦امانى خالد عثمان محمود مكاوى٥٦٦٨ ٧٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٦امانى رمضان حسن عبدالمنعم١٣٢٢٣ ٧٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٩امانى سيد احمد على عبد٨٢٨٠٢٤4 ٧٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٣٠امانى عبدالرحمن محمد عبدالحميد٨١٥٨٥٢ ٧٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٠امانى على محمد محمد عبدالوھاب٢٨٢١٣ ٧٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٦امانى محمد كمال عثمان على الكاشف١٢٥٥٥ ٧٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٦امانى ناجى محمد حسين الفقى٨٧١٤٦ ٧٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٦امجد دسوقى على محمد٦٠٦٧ ٧٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٤امجد محمد شيمى على٨١٩٦٧٩ ٧٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٩امل احمد صالح احمد٨١٦٨١٦ ٧٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢١امل احمد عبد4 حسين الحضرى١٦٦٧٥ ٧٧٨
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٢امل السيد جمال الدين مصطفى العقاد١٥٣٨٢ ٧٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٣امل ص;ح عبدالصادق٩١٧٥٣٨ ٧٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠١امل ص;ح عبدالمقصود محمد٨١٣٠٧٧ ٧٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٠امل محمد عادل احمد١٩٧٦١ ٧٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١امل محمد محمد بحيرى١٠٣٨٧ ٧٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢١امل محمود فتحى على على٢٣٠٢٣ ٧٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٨امنية احمد عبد المنعم محمد٩٣٧٩ ٧٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٧امنيه احمد عبداللطيف احمد٢١٥١٠ ٧٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٢امنيه جمال عبدالعزيز على١٤٢٨٥ ٧٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٩امنيه حسن البنا الدسوقى ابراھيم١١٩١ ٧٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٤امنيه سليمان سيد مسعود٩٢٠٠٣٢ ٧٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٢امنيه شرق الدين عبداللطيف الجيار٨٨٣٦٨ ٧٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٠امنيه شعبان حارس ابراھيم٨٢٥١٩٧ ٧٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٨امنيه صفوت عبدالحليم على٢٥٢١٥ ٧٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/١٦امنيه طارق حسن عباس محمد١٨٩٩٩ ٧٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٢امنيه طارق كامل محمد٨١٥٤١٤ ٧٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٩امنيه عاطف عبدالصبور٩١٧٥١٦ ٧٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٢امنيه عبدالجواد محمد عبدالجواد١٧٧٢٧ ٧٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٩امنيه عبدالخالق حسين٨١١٢٦٧ ٧٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٩امنيه عزيز محمود احمد١٨٦٩٩ ٧٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٣١امنيه عكاشه احمد رمضان٨٩٠٨٧ ٧٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٦امنيه ع;ء محمد سامى عزت٥٠٧١ ٨٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٥امنيه فوزى محمد شحاته١٠١٩٨ ٨٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٩امنيه فولى ابراھيم سليمان٨٥٥٥٨ ٨٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٧امنيه مجدى عبدالجواد فتوح٩٩٣١٢ ٨٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٩امنيه محمد احمد حسين٣١٣٠ ٨٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٨امنيه محمد امام عبده ادريس٢٣٥٥١ ٨٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠١امنيه محمد ثروت كمال محمد عبدربه٨٤٣٢٠ ٨٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١امنيه محمد زكى عبدالعليم٨٢٢٦٦٤ ٨٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٨امنيه محمد عبدالھادى محمود محمد عبدالھادى٢٦٠٨٣ ٨٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٨امنيه محمد محمد محمود٢٤١٦٧ ٨٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٣٠امنيه محمود حسنين محمود١٧٠٢٦ ٨١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٧امنيه نبيل سيد احمد محمد عواض٨١٧٥٠٣ ٨١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠١امنيه يحيى جوده ابراھيم٨١٥٦٧٢ ٨١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٦امير ابراھيم على حجاج٩٥٩١ ٨١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٦امير جمال عطيه فريد٢٣٢٧ ٨١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٨امير عبدالغنى محمد عز الدين عبدالغنى٢٤٣٠٨ ٨١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٤امير عز الدين عثمان حسن١٣٧٢ ٨١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢١امير عصام الدين فؤاد محمد٥٠٤٩ ٨١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٣٠امير محمد سالم علوان١٠٤٢ ٨١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٢امير محمد عبد4 احمد عمر س;م١٤٣٤٢ ٨١٩
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٥امير مسعد عطيه عبدالوھاب٤٥٦٣ ٨٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠١امير ناجى ابراھيم نصر٩٢٧٦ ٨٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٨امير نصرى شكر 4 سليمان٩٥٨٢ ٨٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١امير وجدى يوسف وھبه٨٧٣٥٨ ٨٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٨اميره ابراھيم عبدالفتاح محمد٢٦٠٤٣ ٨٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٣اميره ابراھيم عبدالفضيل محمود٨٤٥٣٧ ٨٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٦اميره احمد عبدالرزاق احمد٨٨٨٤٢ ٨٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٢اميره احمد محمد احمد عبدالرحيم٨١١٠٥٢ ٨٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٥اميره اشرف محمد نجيب على عفيفى٢٥٥٠٩ ٨٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٧اميره السعيد محمد محمد على١٦٣٠٥ ٨٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢١اميره ايھاب محمد السعيد مصطفى١٥٧٤٢ ٨٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٧اميره جمال عبدالمجيد شعبان٧٨٨١ ٨٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٨اميره حامد زاھر احمد١١٢٨ ٨٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠١اميره حسام الدين توفيق عطيه١٨٣٠١ ٨٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١اميره ذكى رويان جلوعه٥٠٧٨ ٨٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٢اميره رشاد حامد عبدالمجيد٨١٤١٧٥ ٨٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠١اميره سعد الحسينى سعد٥٨٣٠ ٨٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٧اميره سعيد محمد امام١٢٥٨٤ ٨٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٤اميره سيد احمد حسن بخيت٨١٥٤١٣ ٨٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٢اميره سيد حسن حافظ٥٧٩٠ ٨٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٧اميره صبيح عبدالواحد محمد٥٣٨٧ ٨٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٥اميره عبدالجواد محمد عبدالجواد٢٦٠٣٣ ٨٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/٢٦اميره عصام عبدالرحمن١٣١١٥ ٨٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١اميره على محمد على يونس٨١٥٦٨٩ ٨٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٤اميره كمال محمد سيد٥٢١٠ ٨٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٤اميره محمد الھجرسى صادق١١١٠٤ ٨٤٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٦اميره محمد انور محمد٨٥٠٧ ٨٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٤اميره محمد جمال الدين محمد١٦٨٨٢ ٨٤٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٥اميره محمد على احمد١٢٠٧٢ ٨٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٥اميره مختار محمد مرسى١٠٣٢١ ٨٤٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٥اميره مدحت احمد رياض ابراھيم٨١٦٧٨٨ ٨٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٢اميره منير مراد صليب٨١٩٥٩٧ ٨٥١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٦اميمه عطيه عبدالتواب عطيه٢٣٥٥٢ ٨٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٤اميمه فكرى السعيد على١٦١٨٢ ٨٥٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٨اميمه فوزى السيد عبدالعزيز ادريس٨٥٧٢٤ ٨٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٩اميمه محمد سيد احمد٨٤٧٣٥ ٨٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١امين محمد امين حسانين غباشى٨٢٤٤٨ ٨٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٣٠امينه صابر على س;مه٨٢٨٠٣٠ ٨٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٨انجى احمد حسين متولى١٢٣٩٦ ٨٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٣انجى امين عبد4 السيد سالم١٥١٨٨ ٨٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٢انجى جمال زكى سيد احمد سالم٨١٣٠٩٥ ٨٦٠
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٢انجى جمال زكى عازر٨١٥٨٩ ٨٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٠انجى رضا رمضان محمد١٧٣٨٤ ٨٦٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٠انجى عماد الدين فتحى عبدالرحمن٦٥٧٨ ٨٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٩انجى مجدى عبدالعال ربيع الشاذلى١٤٤٧ ٨٦٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٢انجى محمد الجميل سيد مرسى٥٠٧٠ ٨٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٢انجى محمد نجيب سيد عبدالھادى٦٩٤٤ ٨٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٨انجى مقبل عبدالقادر شوقى١٦٣١١ ٨٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٨انجى واصف ندا عطيه٩١٦٣٨١ ٨٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١اندرو ايھاب ادوارد يوسف١٢٤٧٥ ٨٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٨اندرو عريان حبشى سيف٢١١٢٨ ٨٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١١انس محمد لطفى الدسوقى٨٢١٩١ ٨٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٨اوركيد ج;ل زايد عبدالس;م٢٤٢٥٩ ٨٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٣اوركيد سيد عيد٢٤٠٧١ ٨٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١اوليفيا عاطف عزيز١٣٨٣ ٨٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٢ايات جمال محمد عثمان١٠٤٧٤ ٨٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٠ايات عصام الدين محمد يوسف٥٥٣٤ ٨٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٤ايرنى ادوارد ميخائيل رزق١٠٢٠٢ ٨٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠١ايفا نبيل محروس البراجيلى١٥١٧٠ ٨٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٦ايمان ابراھيم احمد١٨٥٣٩ ٨٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٨ايمان ابوالحمد احمد ابوالحمد٢٣٢٥٩ ٨٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٧ايمان احمد حسين متولى سعد١٠٤٤٦ ٨٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٢ايمان احمد قاسم محمد٩٩٢٨٨ ٨٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٠ايمان احمد محمد لطفى مصطفى٢٥٣٩٣ ٨٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٠ايمان احمد مصطفى احمد٢٦٠٦٥ ٨٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٣٠ايمان اسامه عبدالمطلب عفيفى١٧٨١٥ ٨٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١١ايمان اسماعيل عيسى درويش١٢٥٠١ ٨٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٨ايمان الزاكى عبد4 محمد الزاكى٢٠٠٨٩ ٨٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٣ايمان الشافعى محمود شعبان٨٨١٧٤٤ ٨٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٢ايمان ب;ل عمر محمد٨١٧٥٠٠ ٨٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٣٠ايمان بھاء الدين عبدالمحسن٤٠١٠ ٨٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٦ايمان بھاء الدين محمود عبدالحميد١١٢١٤ ٨٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٧ايمان جابر احمد رس;ن١٠٨٧٧ ٨٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٩ايمان جمال سيد محمود٩٢٤٢ ٨٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٠ايمان حسانين احمد السيد خطاب٢٥٥١٩ ٨٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٣ايمان حسن محمد احمد النفيلى٩٩٤٥٩٢ ٨٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٦ايمان حسنى على رمضان٨٢٥٤٥٨ ٨٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٩ايمان خالد سعد احمد٨٨٣٤٨ ٨٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٧ايمان خلف 4 مرسال احمد٤٤٠٩ ٨٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٢ايمان سويفى سيد محمد سويفى٨١٥٤٣٥ ٨٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٠٩٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٨ايمان ص;ح عبدالستار مفتاح١٢٤٣١ ٩٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢١ايمان عاطف ج;ل محمد١٥٢٥٦ ٩٠١
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٦ايمان عاطف رمضان منصور٧٠٣٣ ٩٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٠ايمان عبدالعزيز محمد نصر٦٤٩٤ ٩٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٣ايمان عبد4 السيد احمد جزاف١٦٢٦١ ٩٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٠ايمان عبدالمنعم متولى خليل٨٤٦٠١ ٩٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٣ايمان عمادالدين رزق حسين١٥٧٥٨ ٩٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٦ايمان فخرى احمد على الصروى٨١٤١٩٣ ٩٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١ايمان فريد احمد حسن٨١٨٢٥٢ ٩٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٣ايمان محمد عبدالرحمن٥٢٨٠ ٩٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٣ايمان محمد عبدالمنعم٢٤٠٣٢ ٩١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٤ايمان محمد عبدالواحد٤٧٨٦ ٩١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٥ايمان محمد ماھر عبدالس;م حسن٨١٤١٠٠ ٩١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠ايمان محمد مرسى محمد٢٥٠١٥ ٩١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٠ايمان محمد مصطفى محمد١٠٢٥٩ ٩١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٢ايمان محمود عبدالباسط الشافعى١٧٧٥٧ ٩١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٧ايمان مصطفى محمد مصطفى٥١٠٦ ٩١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٧ايمن احمد عبدالرحمن خليفه٨٢٦٦٧٢ ٩١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٨ايمن احمد عبد4 عبدالمعبود١٦٦١٨ ٩١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠ايمن اسماعيل خالد احمد خالد٢٣١٧ ٩١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٦ايمن الشافعى تھامى طه خطاب٨٣٨٥٠ ٩٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٦ايمن باسل عباده منصور٨٢١٢٠٦ ٩٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١ايمن جمال عبدالفتاح عبدالعال الليثى٨٢٤٢١٨ ٩٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٨ايمن حمدى محمد رمضان٩٩٩٢٥٢ ٩٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٢ايمن زكريا عثمان حسن١٧٣٨٨ ٩٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠١ايمن سعيد محمود نصار٨١٨٢٧٥ ٩٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٧ايمن سمير احمد٢٤٥٧٩ ٩٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٠ايمن سمير الشحات عبدالشافى٨٤٦٢٥ ٩٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢٧ايمن شوقى عبدالصادق معوض١٩٨٦٦ ٩٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٨ايمن شوقى محمد محمود١٩٠١٠ ٩٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠١ايمن فنديل سيد احمد١٧٨٣٤ ٩٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٨ايمن ماھر سيد٨٥٣٥ ٩٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٨ايمن محمد٢٢١١٢ ٩٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٦ايمن محمد ابراھيم محمد ابراھيم٥٧٥٨ ٩٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٣٠ايمن محمد احمد محمد عطيه٨٢٣٢٤٩ ٩٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٨ايمن محمد احمد ھمام٢٢٦١٦ ٩٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٩ايمن محمد حامد موسى٨٢٩١١٥ ٩٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٦ايمن محمد سيد مصطفى٨٥٥٧٧ ٩٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٣ايمن محمد عليوه محمد٤٨٢١ ٩٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٦ايناس احمد ج;ل محمد محمد٨١٥٦٥٩ ٩٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٥ايناس عادل صالح٩٤٢١ ٩٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠١ايناس عاطف حسين حقى١٧٨٢٩ ٩٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٥ايناس فؤاد اسماعيل٨٨٠٨٧ ٩٤٢

٢٠١٦/٠١/٣١القاھرة Page ٢٤ of  ١٠١



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

١١ ش دكتور محمد مندور - المنطقة ا�ولى - خلف رابعة العدوية - مدينة نصر - القاھرة اوراسكوم للتدريب 

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٢ايناس مجدى ناجى دراز٣٤٢٠ ٩٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١١ايناس محمد عبدالرحمن٥٢٨٣ ٩٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٠ايناس وجيه سعد صموئيل١٢٤٨٧ ٩٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٦ايه ابراھيم سيد حسين خلف ١٢٦١٥4 ٩٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٢ايه ابراھيم محمد على عبدالرحمن١١٣٠٨ ٩٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٣ايه ابراھيم محمد مرسى٥٠٥٧ ٩٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠١ايه احمد ابراھيم محمود١١٠٢٦ ٩٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢١ايه احمد رمضان عبدالباقي٨١٢٦٠٧ ٩٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٤ايه احمد عبدالقادر احمد٦٤٠٨ ٩٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٣ايه احمد على امام٩١٠٣٨٢ ٩٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٣ايه احمد محمد احمد٨٣٩١٥ ٩٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٢ايه احمد محمود احمد١٧٨٠٥ ٩٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٦ايه اسماعيل احمد شعيب٨١٦٧١١ ٩٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٢ايه اشرف ھاشم محمد حسان٢٦٠٩٥ ٩٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٧ايه السيد احمد عبدالحميد الديبه١١٣١٦ ٩٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٧ايه 4 جمال محمد ص;ح الدين٥٣٧٨ ٩٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٧ايه 4 ص;ح الدين سعيد محمد٨٩٤٤٨ ٩٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٩ايه 4 طاھر عبدالحميد سامى النجدى٨١٦٨٠٢ ٩٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٥ايه 4 عبدالوھاب سعيد١٠٢٢٢ ٩٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/١٧ايه 4 عمرو محمد بدر١٦٣٠٤ ٩٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٥ايه 4 محمد انور محمد ھنداوى١٢١٧٢ ٩٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٠ايه 4 ناصر سيد كامل بدر٨٢١٠١٣ ٩٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٥ايه جابر عبداللطيف محمد٦٨٩٩ ٩٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١ايه جابر محمد محمد٨٩٦١ ٩٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٣ايه ج;ل حسن البديوى١٤٢٤٧ ٩٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٥ايه جمال الدين محمد حسن٥٣٢٣ ٩٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٤ايه جمال شلقانى بكر١٩٨٧ ٩٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٣ايه حسن سيد حسن حسن٨٤٧٣ ٩٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٢ايه حسن عبدالمنعم حسن١٢٤٧٣ ٩٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٠ايه حسنى حسن محمد١٤٠٦٣ ٩٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٨ايه حلمى سليمان عطيه٨٩٠١٤ ٩٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٤ايه سعيد معوض منسى٩١٧٥٤٠ ٩٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٧ايه سمير صالح عبدالعزيز٨١٤٨٩ ٩٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٨ايه سيد فاروق عويس١٥٠٣٨ ٩٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٨ايه سيد كمال محمد٣٣٧٣ ٩٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٢ايه شعبان محمد محمد١٠٤٩٣ ٩٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٢ايه صادق مصطفى صادق١٣٥٦ ٩٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٠ايه صالح عارف عبدالعزيز٨٢٧٠٣٥ ٩٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٣١ايه صفا عبدالمنعم٥٤٦٦ ٩٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/١٨ايه ص;ح الدين طه السيد٢٨٢٣٢ ٩٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٥ايه طارق محمد نبيه احمد مبارك٨١٦٨١٤ ٩٨٣
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٨ايه طلعت محمد مصطفى٨١٨٢١٣ ٩٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٥ايه عادل سيد اسماعيل١١١٦٨ ٩٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٢ايه عبدالحميد احمد عبدالحميد الطنبشاوى١٨٦٤٩ ٩٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٩ايه عبدالرحمن فتوح حماد٨٣٣٢٧ ٩٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٤ايه عبدالناصر ابراھيم فريد محمود٢٥٦٠٢ ٩٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٨ايه عماد حمدى١٦٨٩٥ ٩٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٦ايه فضل محمد رجب٩٢٥٨ ٩٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٣١ايه مجدى فتحى عبدالغفار١٢٠٤٣ ٩٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٦ايه مجدى فھمى سالم٣٠٤٤ ٩٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢١ايه محسن احمد ابراھيم١٧٥٩٧ ٩٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٥ايه محمد تاج الدين ابوالمجد عبدالرحيم٩٤٠٠ ٩٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٦ايه محمد حسن عبدالنعيم٣١٢١ ٩٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٧ايه محمد طه كيره٨١١٠٨٧ ٩٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠١ايه محمد محمد على نايل١٠٣٢ ٩٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١ايه محمد محمد كمال فرماوى١٧٧٦٠ ٩٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١ايه محمد محمود عبدالعزيز١٩٨٢١ ٩٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٢ايه محمد مصطفى محمد احمد٨١٤١٠٧ ١٠٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٠٩ايه محمد يوسف محمود عبد٢٢١٦٩4 ١٠٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٣ايه محمود حسانين حسن١٩٨٦٠ ١٠٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/١٩ايه محمود فتحى مرزوق سالم١٢٦٣٤ ١٠٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٢ايه نادر عبدالمنعم السيد٨٠١٣ ١٠٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٧ايه نبيل مھدى عفيفى٦٩٤٥ ١٠٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠٨ايه نبيل يوسف ابراھيم فھمى٣٥٠٨ ١٠٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٨ايه ھريدى ابو الفتح محمد٢٦١٣٢ ١٠٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٧ايه ھشام ص;ح ھيكل١٥٧٩٨ ١٠٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٩ايه وحيد عمر٢٢١٣٢ ١٠٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٠ايه يونس محمد محمد١٢٠٩ ١٠١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٦ايھاب احمد على يوسف٨٢٢٥٣ ١٠١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٥ايھاب احمد محمد عبدالس;م١٠٧٥٥ ١٠١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/١٥ايھاب احمد محمد مصطفى١٠٧٩٦ ١٠١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠١ايھاب بيومى امين ابراھيم٨١٢٦٤ ١٠١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٣ايھاب خميس محمود عبدالغفار٨٢٣٦٤٨ ١٠١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٥ايھاب سيد احمد حنفى٨٤٣٢٣ ١٠١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٤ايھاب عبدالعليم عبدالفتاح٨٨٨٥٩٧١ ١٠١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٤ايھاب عبدالفتاح محمد ابراھيم٨٣٧١٩ ١٠١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠١ايھاب عبدالقادر احمد حجازى١٠٠٢١ ١٠١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٣ايھاب عبد4 مصطفى محمد خليل٨٧٣٠٩ ١٠٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٢ايھاب ع;ء احمد على موسى٨١٧٤٠٤ ١٠٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٨ايھاب محمد جوده محمد عبدربه١٩٨٥٨ ١٠٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٢ايھاب محمدى محمد جويلى١٦٣٧٣ ١٠٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٤ايھاب يحيى عبدالفتاح يوسف النقراشى١٦٩٦١ ١٠٢٤
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٣ايھنبيل محمد عبدالمجيد٥٣٩٦ ١٠٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٠باسم احمد عثمان عرفه٢٠٠٠٣ ١٠٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٧باسم جمال سيد منصور١٧٢٤٤ ١٠٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٨باسم حسام محمد مصطفى عمر الخولى١٨٦٩١ ١٠٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٢باسم سعيد عباس٢٣١٤٨ ١٠٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٣باسم عادل عطيه عبدالسيد٨٣٢٠٨ ١٠٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٦باسم عبدالرحمن محمود حمدى٩٢٠٠٢٧ ١٠٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٢باسم عبدربه حسين احمد١٠١٧٥ ١٠٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٣باسم فؤاد بطرس اسرائيل٨٣٦٥٣ ١٠٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٠باسم مجدى عبدالعزيز محمد٣١٩٨ ١٠٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٢باسم محمد اسماعيل توفيق٢٥٥٢٧ ١٠٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٨باسم محمد السيد احمد١٢٣٢٤ ١٠٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٢باسم محمد سعيد٨٨٠٨٩ ١٠٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٠باسم محمد محمود عبد٨٩٢٣٧4 ١٠٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٦باسم مصطفى ابراھيم محمد٨١٠٨٥٠ ١٠٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١١بافلى رشاد توفيق ميخائيل تويج١٤٣١٦ ١٠٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١باكينام احمد مختار على النشار١٥٨٠٩ ١٠٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٩باكينام يسرى جمال الدين ممدوح٨١٦٧٨٩ ١٠٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٠بثينه على محمد محمد حسن١٢٥٨٩ ١٠٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠١بثينه محمد على محمد٥٢٨٦ ١٠٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٦بدور احمد بكرى محمد٩٩١٥٧٥٨ ١٠٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١برديس احمد حسين احمد١٥٥٧٤ ١٠٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٨بريھان بھاء الدين احمد زيدان١٢١٢٩ ١٠٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠١بسام ذكريا حنفى عبدالحى٨١٧٥١٧ ١٠٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٠بسام فوزى فوزى ع;م٣١٦٠ ١٠٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٢بستين وفيق عوض تادروس٩٥٤٩ ١٠٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٧بسمه اسامه عويس محمد١٨١٣١ ١٠٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٥بسمه السيد يحيى محمود٥٠٦٠ ١٠٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١١بسمه حسن ذو الفقار محمد فتيحه١٥٧٢١ ١٠٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠١بسمه رضوان على ابوالعنين١٢٣٩٤ ١٠٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١بسمه عادل حسين حسنين١٤٠٢ ١٠٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١١بسمه عبدالمؤمن امين سليمان٨١٤١٥١ ١٠٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٩بسمه ماھر انور قطب١٠٣٧٣ ١٠٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٥بسمه محمد اسماعيل عبده مسعود١٢٠٩٧ ١٠٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٥بسمه محمد سليمان احمد١٦٠٤٧ ١٠٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٦بسمه محمد عبدالجواد محمد١٢٤١٣ ١٠٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٣٠بسمه مصطفى محمود محمد٥٣٢٦ ١٠٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢١بسمه يحى احمد شحاته٢٢٥١٤ ١٠٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٤بسنت احمد محمد احمد٥٢٩٩ ١٠٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٢بسنت احمد منصور٩٥٦٢ ١٠٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١بسنت اشرف ھاشم محمد حسان٢٦٠٩٧ ١٠٦٥

٢٠١٦/٠١/٣١القاھرة Page ٢٧ of  ١٠١



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

١١ ش دكتور محمد مندور - المنطقة ا�ولى - خلف رابعة العدوية - مدينة نصر - القاھرة اوراسكوم للتدريب 

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٢٧بسنت السنوس على السنوس١١٢٧ ١٠٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٥بسنت بھجت عرفان عرفات٨٢٦٦٥ ١٠٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٢بسنت عماد الدين السيد جاب ١٢٦٤١4 ١٠٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١بسنت مجدى احمد عبدالسميع٨٤٧١٢ ١٠٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٤بسنت محمد ثابت٤٧٥٣ ١٠٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١بسنت محمود محمد ابوضيف١٦٨٨٤ ١٠٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٥بسنت مدحت ثابت احمد٥٣٤٨ ١٠٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٦بسنت مصطفى كامل ابوالع; الروبي٨١٩٦٩٩ ١٠٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٦بشرى محمد خميس على ابو عافيه٨٧٢٩٥ ١٠٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٥بكر عبدالرحمن حسين عبدالرحمن٨٣٩٤١ ١٠٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١١بنيامين عادل نظير ميخائيل١٣١٨٠ ١٠٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٢٩بھاء الدين شكرى عبدالرحمن محمد٢١٥٨٣ ١٠٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١١بھاء الدين فتح 4 محمد سليمان٨٣٢٠٣ ١٠٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٩بھاء عصام مرسى محمد٢٤٨٩ ١٠٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٩بھاء نصر الدين عبدالغنى احمد٢٦١٦٢ ١٠٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٦بوسى ھشام محمد كمال خليفه٨٤٦٤٣ ١٠٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٢بو9 رافت حشمت نخله٢٣٥٢٨ ١٠٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٥بو9 شنوده صبحى اسكندر٨١٧٣١ ١٠٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢١بوليكار بوس عادل انطون حنين ميخائيل١٧٥٧٥ ١٠٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٨بولين ھانى مصطفى الكاشف رضوان١٢٥٤٩ ١٠٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٥بيتر اميل امين سمعان١٦٤٥٠ ١٠٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٩بيتر خليل عيسى ابراھيم٨٨٨٩٣٤ ١٠٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٣بيتر ميشيل نظير لبيب١٠٢٨١ ١٠٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٦بيتر نبيل عياد نخله ابراھيم٢٢٠٥٨ ١٠٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٩بيتر نسان اسطفانوس حسب ١٤٣١١4 ١٠٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٠بيتر ھانى عبيد فھمى١٩٧٨٥ ١٠٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٩بيتر يوسف سليمان ناشن٢٣٥١٤ ١٠٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٩بيشوى ابراھيم زكى شحات٢٠٩٢ ١٠٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٤بيشوى عاطف شنوده١٠٥٦٣ ١٠٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٩بيشوى لطيف دانيال جرس١٥٢٨٣ ١٠٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١تاج الدين عصام الدين عبد4 غالى٨١٩٦٩٨ ١٠٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٠تامر مجدى عيد كامل٨٥٦٤٤ ١٠٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٩تريز 9بان سامى حنا٨١١٢٨٧ ١٠٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٦تريزا مخلوف موسى ميخائيل٢٤١٦٨ ١٠٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٨تسنيم محمد عبدالغنى على على١٥٨٤٥ ١١٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٢٢تغريد سيد محمد جمعه امام٩٥٢٢ ١١٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠٣تقى عادل عبدالمنعم محمد عثمان٩١٧٩ ١١٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠١ثروت شنوده بشاره فلتس٥٥٣٧ ١١٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١ثريا ابراھيم مصطفى مرسى حسن الشرقاوي٨٤٣٣٠ ١١٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٠ثريا سامى محمد عبدالعزيز منيس٨٢٣٦٣٢ ١١٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٣ثريا محمد نور الدين عبدالعظيم حسنين٨١٥٠٦٤ ١١٠٦
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٩جابر محمد عبدالفتاح محمد الحلو٨١٥٥٤٣ ١١٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٢جان كمال عطيه٩٩٤٩٦١ ١١٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٩جان مكرم تامر جندى٢٠٦٣ ١١٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٦جان وليم انور٢٢١٢٣ ١١١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٦ج;ل جوده ج;ل طه يوسف٩٢٥٥١٠ ١١١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٠جمال السعيد السيد بدوى الشيخه١٩٠٢٦ ١١١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٣١جمال امام عبدالس;م دسوقى١٦٢٢٣ ١١١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٣١جمال امام عبدالس;م دسوقى٢٠٨٦ ١١١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٧جمال عاطف حلمى عبدالرحيم١٧٥٨٩ ١١١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/١٦جميله ابراھيم عيد نايل عوض٨١٥٠٥٦ ١١١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٢جميله عطا 4 احمد٦٤١٠ ١١١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٣جھاد جمال محمد المدنى محمد١٦٦١٢ ١١١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٤جھاد حسن عبدالس;م حسن احمد٢٥٠٣١ ١١١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٤جھاد سعيد سعد١٤٠٣٠ ١١٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١١جھاد سيد امين محمود٩١٧٦١٠ ١١٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٦جھاد عبدالباسط عبدالحميد ابراھيم٢٦٥٧١ ١١٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١٣جھاد عبدالمجيد محمود عبدالمجيد٨٨٤١٢ ١١٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٨جھاد فتحى عبدالحافظ ابوالع;١١٣٣٤ ١١٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٦جھاد محمد عبدالجليل على محمد٥١٠٠ ١١٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١١جھاد محمد فؤاد صادق٩٢٠٠٤٢ ١١٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٨جھاد محمد كمال العسيلى١٢٢٩٨ ١١٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٣٠جھاد محمود محمد على١٤٠٢٨ ١١٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٨جورج ابراھيم زكى ابراھيم٢٥٣٩٦ ١١٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠١جورج عماد صدقى فام٨١٦٠٥٧ ١١٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٠جورج لبيب شحاته بشاى٨٢٢٦٦٢ ١١٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٨جورجيت مجدى اندراوس٨٩٦٢ ١١٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٣جورجينا رفعت عريان جاب ٩٩٣١٠4 ١١٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٣جوزيف سمير زكى عبدالمسيح١٠١٢٦ ١١٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٢جون جورج صليب عوض١٤٢٢٣ ١١٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٩جونى رافائيل دانيال٨٧٨٤ ١١٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١جوينا نصيف عوض قرياقص١٢٠٩٣ ١١٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٦جي;ن وليم انور جرجس٨١٨١٨١ ١١٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٧جيھان رسمى وھيب٨٨٨٤٧ ١١٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٣حاتم حسن ابوالفتوح بركات٢٦١٨ ١١٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٠حاتم عبدالبر حافظ رمضان٨٤٢٤٧ ١١٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٦حاتم مصطفى محمد مصطفى٩٤١٣ ١١٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١حازم البدرى محمد سعد٨٣٧١٣ ١١٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٢حازم سيد عبدالمقصود عيد٩٩١٧٦٥٧ ١١٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٢حازم طارق فرحات السيد احمد٤٥٥٢ ١١٤٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٣حازم عبدالغنى محمد القصاص٨٨٣٢٠ ١١٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٣حازم عبدالمنعم عبد4 احمد٢٦٥١٢ ١١٤٧
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٣٠حازم مدحت فوزى عزب بركات٨١٥٨٥ ١١٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٥حازم ممدوح محمود حلمى١٢٤٤١ ١١٤٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٤/١٣حازم ھشام ابراھيم موسى قنديل٨٢٨٠٠٦ ١١٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٦حامد السيد حامد السيد واصل١٨٣٢٨ ١١٥١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠١حامد محمد احمد حيدر٨٢١٠٣٠ ١١٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٥حبيب رزق حبيب بنيامين٢٣٢٨٤ ١١٥٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١١حبيبه كامل احمد الفقى١٠٥٨٠ ١١٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٢٢حسام ابراھيم عبدالفتاح موسى٩١٨٦٥٣ ١١٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٨حسام ابراھيم عبدالھادى محفوظ السيد٩٣٠٧ ١١٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٧حسام احمد على احمد٧٩٨٨ ١١٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٥حسام الدين احمد رضوان٨١٩٥٩٢ ١١٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١حسام الدين المرسى المرسى النجار١٠٣٦ ١١٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٦حسام الدين عادل عبدالبارى ابوالعينين٨١٨١٧٧ ١١٦٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٣حسام الدين عبداللطيف محمد يونس١٠٣٩٨ ١١٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٤حسام الدين مجدى محمود محمد جاد١٩٧١ ١١٦٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٩حسام الدين محمد صفوت على احمد موسى١٦٣٩٥ ١١٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١حسام الدين محمد عمار٨٧٢٩٢ ١١٦٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٥حسام امين عبدالتواب٨٥٤٢ ١١٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٧حسام بدر حسين حنفى١١٢٠٢ ١١٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٣حسام ج;ل عبد4 محمد زھران٨٣٣٤٥ ١١٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٢حسام جمال سيد احمد٢١١٥٣ ١١٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١حسام حسن رزق عبدالباقى٦٠٦٥ ١١٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٥حسام حسين حسن اسماعيل٣٠٢٣ ١١٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١حسام رمضان شحاته امين١٨١٢٧ ١١٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٥حسام سيد طلعت١٨٥١٢ ١١٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٥حسام سيد محمد موسى٨١٣٢٦ ١١٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٩حسام سيف النصر امين عبدالحافظ٨١٦٧٣١ ١١٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٢حسام عبدالسميع شحاته مبارك٩٩١٧٥٨٣ ١١٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٢حسام عبده مسعد مسعد٨١٥٨٧٧ ١١٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٣حسام على احمد محمود٨٣٩٢٧ ١١٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٩حسام عوض عبدالعزيز محمد ابوالخير٦٦٤٩ ١١٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٦حسام محمد احمد محمد١٢٢٤٢ ١١٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٣١حسام محمد حسين محمد٢٤٧٤ ١١٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٢حسام محمد رشاد محمد عبدالس;م٢٢٦٠٠ ١١٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٠حسام محمد فارس ابراھيم محمود١٨٩٧٨ ١١٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٧حسام محمد معوض الجوھرى٧٠١٢ ١١٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٧حسام ياسر عبدالحميد قطب١٩٥٣٤ ١١٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٤حسان عزت شبل طلبه٢٤٥٢ ١١٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٨حسانين السيد حسانين السيد١٩٠٢٠ ١١٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٩حسانين خميس محمد حسانين غباشى١٣٠١٠ ١١٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢١حسن احمد يسرى حسن١٦٥٩ ١١٨٨
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢٥حسن اسماعيل حسنى عبده نصر٢٣٠٩٣ ١١٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٧حسن حسين محمود شاھين٨٢٣٩٨ ١١٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٧حسن حمدى حسين على٨١٧٤٥٦ ١١٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٩حسن حمدى مھران فراج٣١٧٧ ١١٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٨حسن سيد مھدى السيد٨٣٥٣٨ ١١٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٣١حسن صبرى عبده يوسف٦٧١٠ ١١٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٧حسن ص;ح حسن صالح٨٨٢٠٥٨٥ ١١٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٦حسن عفيفى محمود يوسف٨٢١١ ١١٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٧حسن ع;ء الدين حسن٢٣١١٩ ١١٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٥حسن فوزى عبد4 الطوخى٦٤٩٧ ١١٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٨حسن محمد حسن خميس١٨٦٩٤ ١١٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٢حسن محمد حسن صالح ناصف٨١٠٩٣ ١٢٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٧حسن محمد عبدالخالق محمود٢٢٢٣٧ ١٢٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٦حسن محمد على حسن٦٣٦٦ ١٢٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢١حسن محمود حسن عبدالمطلب١٧٣٨٧ ١٢٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١حسن مصطفى حسن٨٢١٢٠٢ ١٢٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٢حسن نبيل امام حامد شرف٨٧٢٦٧ ١٢٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٢حسين ابراھيم حسين احمد الفرنساوى٩٢٠٠٢٨ ١٢٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٧حسين احمد السيد١٥٩٩٨ ١٢٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٤حسين احمد محمد احمد المليجى١٥٣٥٤ ١٢٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٣حسين السيد محمود عواد خليفه٨١٧٤٨ ١٢٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٦حسين حسن عطيه 4 محمد فراج٨٨٧٠٩ ١٢١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٤حسين زكريا حسين ابوالع;١٠٦٥٤ ١٢١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٦حسين عبدالرحمن حسن مرسى١٠٤٠٧ ١٢١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١حسين عبدالصبور توفيق٨٢٩٠٤٣ ١٢١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢١حسين عشرى حسن احمد٨١٧٥١٣ ١٢١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠١حسين محمد حسين احمد١٢١٧٣ ١٢١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٥حسين محمد عبدالعزيز محمد٣١٠٣ ١٢١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٦حسين مصطفى محمد رشوان٩١٦٨ ١٢١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢١حمدى الشحات عبدالباقى يوسف٣٣٨٦ ١٢١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٥حمدى محمد محمد على١٢٤٧٤ ١٢١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٤حمدى مسعد حمدى محمود٨١٦٧٧٦ ١٢٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠١حمدى ھمام محمد على١٠١٧٤ ١٢٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٠حنا فنجرى مرزوق٩١٠٣٦٣ ١٢٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٠حنا فنجرى مرزوق جريس٢٢١٩٨ ١٢٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠١حنان جمال عبدالرحمن عفيفى٨٨١٢٤ ١٢٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠١حنان حسن احمد عبد٩٤٧٨٤4 ١٢٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٣٠حنان حسن على سعد٨٣٨٣٩ ١٢٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٢حنان حسنى عبدالعزيز السيد٩٢٤٣٢٦ ١٢٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٥حنان حسين احمد السيد١٥٧٥٠ ١٢٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١حنان حمدى ابراھيم على٢٦٥٩٢ ١٢٢٩
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٢حنان عبدالكريم عبداللطيف فراج٤٥٦٧ ١٢٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١حنان عبدالمنعم عبدالحميد محمد٨٩٤٢٦ ١٢٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٩حنان عبدالوھاب السيد١٦٥٣٦ ١٢٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٤حنان عيد عبدالمعز عبدالرحمن٥٣٢٢ ١٢٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١حنان محمد كامل محمود١٨٨٣٢ ١٢٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٧حنين محمد فاخر محمد فتحى عبدالجواد٦٧٠٧ ١٢٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٧خالد احمد على٨١٩٦٨٥ ١٢٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٢خالد احمد محمد احمد الجمال٥٢١٩ ١٢٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٤خالد اسامه محمد حسن١٦٦٢٤ ١٢٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١١خالد حجازى حسن ابراھيم٨٢٣٦٢٣ ١٢٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٣خالد حمدى امين احمد١٦٣٠٩ ١٢٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٤خالد رمضان حسين عبد٨٤٥٥٠4 ١٢٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٥خالد سعيد الحاج حسن ابو جبل٨١٥٦٦١ ١٢٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٨خالد سيف الدين احمد كمال سرور٤٨٠٨ ١٢٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٣٠خالد عبدالعظيم محمد فتحى محمود١٩٥٩ ١٢٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠١خالد عبدالفضيل محمد٢٢٥٩١ ١٢٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٨خالد عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف٨٤٢٢٤ ١٢٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١خالد عبد4 وصفى محمد١٠٢٤٠ ١٢٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٧خالد عبدالمطلب محمد ابراھيم٢٢٠٠٥ ١٢٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٩خالد عزت عبدالقادر عشوب٣٨٦١ ١٢٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٥خالد عليوه جاد١٦٨٧٦ ١٢٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠١خالد فتحى محمد احمد٦٣٩٤ ١٢٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٧خالد فوزى جوده عبدالرؤوف عمران٩١٠٠٢١ ١٢٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٥خالد مجدى على محمد مشعل٨٧٣١٦ ١٢٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٩خالد محمد توفيق القاضى١٤٢٥١ ١٢٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٧خالد محمد حبشى حنفى٤٩٧٨ ١٢٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠٨خالد محمد زكريا عبدالحميد٨٢٢٦٥٠ ١٢٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٥خالد محمد سيد على امام٤٥٧٠ ١٢٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٤خالد محمد عبدالرحمن٢٢٥٧٠ ١٢٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٠خالد محمد علوانى ابراھيم٢٣٥١٦ ١٢٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٧خالد محمد على حسب ٨١٧١٦٥4 ١٢٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٥خالد محمد عمار السيد خليفه١٥١٩٥ ١٢٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٧خالد محمد محمد عباس محمد١٨٩٢٣ ١٢٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢١خالد محمد محمود فؤاد٨١٩٦٢٠ ١٢٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٠خالد محمد مھدى عبدالحميد٢٤٠٦٤ ١٢٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٣خالد محمد نبيل المعداوى يوسف٦٩٩٤ ١٢٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٤خالد محمود محمود حسين زيدان٨٥٧١٩ ١٢٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠١خالد مدحت احمد بھيج متولى٨٤٢٣٠ ١٢٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٧خالد نبيل عبدالحميد عبدالحميد سليم١٤٣٤٩ ١٢٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٥خالد نصار عبدالمنعم محمد٨١٩٦٩٣ ١٢٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٧خالدمحمد محمود رياض١٩٨٤٢ ١٢٧٠
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١خديجه محمد بھجت محمد عز الدين محمد٨٩٠١١ ١٢٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٢خلود ابراھيم عبدالعظيم خليفى٨١٥٤٠٥ ١٢٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١خلود احمد عبدالرحمن عبد١١٤٩4 ١٢٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٨خلود احمد محمد محمد حسانين فوده٨٢٥٤٥٠ ١٢٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٥خلود حسام الدين محمد النبوى٢٤٥٦٧ ١٢٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٩خلود حسن محمد حسن٢٢١٦١ ١٢٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٩خلود عبدالمنعم عبد4 حسن رزق١٦٦١٥ ١٢٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١١خلود كمل حسين سيد محمد١١٣٣٣ ١٢٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٣خلود مرعى عبده محمد١٨٠٤٢ ١٢٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١خلود نصر عبدالجابر عبدالمجيد١٨١٢٢ ١٢٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٢دافيد نبيل ابو السعد شنوده٣٤٢٥ ١٢٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٥داليا تاج الدين ابراھيم سيف الدين الشاذلي٩١٦٣٥ ١٢٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠داليا جمال احمد قاسم١٠٣١ ١٢٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٢داليا جمال محمد حسان١٦١٤٢ ١٢٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٨داليا حاتم عبدالسميع غريب١٩٥١٦ ١٢٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٣٠داليا زينھم محمود دياب٩١٦٣ ١٢٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٨داليا سيد محمود عبدالحميد٨٤٩٩٢ ١٢٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٤داليا على فوزى١٦٨٩٨ ١٢٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٥داليا فتحى عبدالعزيز عيسوى٤٤٩٠ ١٢٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٧داليا محمد السيد ابراھيم١٢٦٤٠ ١٢٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٨داليا محمد عاطف محمد على١٠٠٥٧ ١٢٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٧داليا محمد عمرو عليش محمد عبدالقادر٤٨٨٣ ١٢٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٤داليا محمد مصطفى السيد٢٥٣٩٧ ١٢٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٩داليا محمود حمدى السيد محمود السيد٨١٥٨٥٤ ١٢٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/١٦دعاء ابراھيم محمد ابراھيم٣١٣٤ ١٢٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠١دعاء احمد عبدالرحيم السايح١١٠٢٠ ١٢٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠١دعاء السيد جوده ابراھيم محمد١٢٤٢٥ ١٢٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٦دعاء امام احمد سليط٩١٧٥٤٢ ١٢٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٥دعاء ثروت دسوقى محمد٨١٧٢٤ ١٢٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٢دعاء جمال عبدالمجيد محمد دغيدى٨١٥٨٧٠ ١٣٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٨دعاء جمال محمد محمود سرور١٥٤٠٠ ١٣٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٣دعاء حسن سليمان٨٢٢٤١ ١٣٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٧دعاء حسين خليفه حسين٢٥٣٣٠ ١٣٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٧دعاء خيرى فھيم٩١٧٥١٣ ١٣٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٣دعاء رضا بخيت محمد عويضه٩٣٤٣ ١٣٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٥دعاء سامى عبدالعزيز عبد٢٤٥٤٨4 ١٣٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١دعاء ص;ح عبد4 حسن٨٨٨٣٥ ١٣٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٩دعاء عادل محمد عفيفى٩٩٣٠٣١ ١٣٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١١دعاء عبدالرازق طه١٦٨٧٨ ١٣٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢١دعاء ع;ء الدين فتحى عبدالظاھر١٧٣٣٠ ١٣١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٧دعاء عماد الدين حلمى٢٧٧٤ ١٣١١
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠٢دعاء مجدى عبدالرحيم سليمان١٧٣٧٠ ١٣١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١دعاء محمد حسن عبدالمجيد١٥٧٩٥ ١٣١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١١دعاء محمد حسنين٢٢١٤١ ١٣١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٢دعاء محمد رشاد٨٢٢١٧ ١٣١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢١دعاء محمد ص;ح الدين محمود قمرى٨٨٤٢٣ ١٣١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٣دعاء محمد عبدالتواب عبدالرحمن محمد٣١٢٧ ١٣١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٢دعاء محمد عبدالعزيز احمد الكشكى٨٩٠٨٥ ١٣١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٤دعاء محمود محمد ابراھيم١٢٦٥٤ ١٣١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٣دعاء محمود محمد ھاشم سليمان٩٣٩٨ ١٣٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/١٧دعاء مصطفى فؤاد محمد١٦٥٥٦ ١٣٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٦دعاء مصطفى محمد حسن صالح١٢٠٥ ١٣٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٣دعاء نبيل شوقى حسن مرسى٨١٤١٠١ ١٣٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٣دعاء يوسف سيد محمد١٢٥٨٣ ١٣٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١١دميانه بطرس تامر محارب١٩٣٠ ١٣٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٣دنيا احمد محمد محمد حسانين فوده٨٢٥٤٥٤ ١٣٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٩دنيا السيد نوح زايد٨١٦٨٥٠ ١٣٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٣دنيا ايمن سامى عبدالعال١٢٠٨١ ١٣٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٣٠دنيا سيد محمد١٠٥٤٤ ١٣٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠٦دنيا عادل بدوى جاد الكريم١٧٧٢٨ ١٣٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠١دنيا ع;ء الدين زغلول مصطفى٥٧٦١ ١٣٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٨دنيا على شحاته على٨١٧٤٧ ١٣٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢١دنيا محسن عوض حسن٨٤٢٣٦ ١٣٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٥دنيا محمد حسن على١٨٨٥٩ ١٣٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٨دنيا مدحت احمد السيس٤٢٥٩ ١٣٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٣٠دنيا ھشام رافت محمد٦٥٦١ ١٣٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٧دنيا ھشام مصطفى حسن٩٣٣٤ ١٣٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٨دنيا وحيد غ;ب محمد٢٤٥٦٢ ١٣٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٨ديانا اديب كامل ذكى٢٢٠٠٣ ١٣٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٤دينا احمد سيد احمد الشاذلى٢٥٥٧٩ ١٣٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١١دينا احمد عثمان٨٢١٠٩٩ ١٣٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٠دينا احمد على معوض٨٩٥٥ ١٣٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٩دينا احمد مصطفى١٩٨٠٥ ١٣٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٦دينا انور على احمد١١٣٣ ١٣٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٥دينا جمال محمد حسن عبدالعال٢٢١٥٨ ١٣٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٣دينا حمدى على خليفه احمد٢٥٣٦١ ١٣٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١دينا رمضان السيد ابراھيم٤٤٦٠ ١٣٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٧دينا سامى احمد٩١٧٦٣٧ ١٣٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٧دينا سعيد عبد4 سعد١٠٣٠٥ ١٣٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٧دينا طارق رياض غيث٢٦٦٣٩ ١٣٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٧دينا عاصم محمد عفيفى١٢٠٧٨ ١٣٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٣دينا عبد4 احمد عبد٨٨٠٧٥4 ١٣٥٢
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢١دينا عمير احمد محمود٥٤٦٨ ١٣٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٧دينا فوزى محمد مصطفى٨١٧٥٣٤ ١٣٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٦دينا كمال محمود احمد٨٢١٠٦٩ ١٣٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٦دينا ماجد رشدى عزيز قلمون٢٥٢٧ ١٣٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١١دينا مجدى ابراھيم محمد على١٣٠٣٠ ١٣٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٥دينا محمد حنفى محمود٢٥٣٤٥ ١٣٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٠دينا محمد مصطفى احمد٦٨٨٢ ١٣٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢١دينا محمود ابراھيم الوردانى٢٥٤٠٨ ١٣٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٠دينا محمود ھانئ فھمى محمود على١٨٩٠٥ ١٣٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٦دينا مخلص محمد محمد حسن٢٤٥٩٣ ١٣٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٦دينا ناجى محمد الدمنھورى١١٠٤ ١٣٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٥رائد رضوان محمود ابوزيد١٠٨٥٨ ١٣٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٨رابعه محمد محمد رشاد٨٢٤٢٠٠ ١٣٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٨رافت رمضان رشاد احمد٨١٧١٩٨ ١٣٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٥رامز على على على عطيه١١٠٥٠ ١٣٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٠رامز فكرى لطفى مترى٨٢٠٣٥ ١٣٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٦رامى ابراھيم محمود مصطفى١٨٦٦٩ ١٣٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٦رامى ابو السعود فتحى ياسين٢٥٦٩ ١٣٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٧رامى ابوالعطا النادى ابوالعطا١٠١٢٢ ١٣٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٣رامى ج;ل سليمان عبدالعزيز٢٤٠٦٢ ١٣٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٩رامى جميل جمال محمود٨١٦٤٤٩ ١٣٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٣٠رامى حامد عبدالعزيز محمد١٢٢٦٦ ١٣٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٨رامى حمدى احمد٩١٧٥٣١ ١٣٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٦رامى رضا محمد اسماعيل٤٩٩٤ ١٣٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٣رامى طلعت السيد محمد١٧٦٠٢ ١٣٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١١رامى عادل سيد ابراھيم٨١٦٧٠٣ ١٣٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٢رامى عادل طلعت زكى١٦٩٨٨ ١٣٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٣رامى عصام عبدالعزيز سليمان١٨٩٥٤ ١٣٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٦رامى ع;ء الدين حسن٢٣١١٨ ١٣٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٥رامى فارس عبدالفضيل حامد٨٧٢٧٦ ١٣٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٤رامى فھمى عبدالعاطى سليمان٨٧٣١٩ ١٣٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١رامى فوزى صادق مرسى١٠٤٧ ١٣٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٥رامى كمال عريان حنا٢٦٠٤٥ ١٣٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٥رامى محمد احمد مبارك٨٢٤٢٢٨ ١٣٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٥رامى محمد فؤاد احمد س;مه٨٢٨٠٦ ١٣٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٦رامى نبيل نصيف بولس٣١١٢ ١٣٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٩رانا سيد نائل راضى٥٤٨٠ ١٣٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٣١رانا عبدالرحمن سيد عبدالرحمن٨٢٤٢٣ ١٣٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٧رانا عبدالنبى صالح حسين٢٤٥٤٤ ١٣٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢١رانا ماھر عبدالنبى محمد٩٩٤٥٩٠ ١٣٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٤رانا محمد على على٧٠٤٧ ١٣٩٣
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٩راندا مجدى محى الدين على احمد٨١٥٠٦٧ ١٣٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٥راندا محمد رضا محمد السيد٦٨٢٧ ١٣٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١رانيا اشرف فاروق امين خروب٨٤١٢٥ ١٣٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٣رانيا ايھاب فتحي ابو سريع٩٣٩٧ ١٣٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٧رانيا حمدى ص;ح عبدالعزيز٨٤٣١٤ ١٣٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٧رانيا عايد فله٢٤٠٠٠ ١٣٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٦رانيا عبدالعظيم عبدالرازق دسوقى١١٣١٥ ١٤٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١١رانيا عصام محمد عثمان٢٢٠٨٩ ١٤٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٣رانيا ع;ء الدين الغمرى٨٨٨٠٩ ١٤٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٣رانيا محمد السيد على نصر١٥٧٧٢ ١٤٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٥رانيا محمد عبدالمجيد٨١١٢٥١ ١٤٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٤رانيا يوسف عبدالخالق الششتاوى١٢٣٧٢ ١٤٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٣راھاتاب حسن محمد عبدالرحمن حسن١٦٠٢٠ ١٤٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٠رباب احمد بدر الدين احمد١٨٦٨٧ ١٤٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١رحاب اسماعيل يس٢٤٠٤٥ ١٤٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٣٠رحاب خلف زكى سليمان٧٠٢١ ١٤٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٨رحاب رؤوف حسين محمد الدغيدى٨١٦٩١١ ١٤١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٨رحاب سمير عبدالفتاح سيف٥٣٦٠ ١٤١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٣رحاب صبرى مرغنى حسب ٩١٢٦٣٤4 ١٤١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٢رحاب عبدالجليل محمد ابو كحله٨٢٢٤٩ ١٤١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٢رحاب عبدالجواد على عبدالجواد صالح١٥٢٩٢ ١٤١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٣رحاب على ابراھيم١٢١٣ ١٤١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٠رحاب محمد ص;ح الدين احمد ابوحسن١٣٨٩ ١٤١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٩رحاب محمد عبدالمنعم احمد١٠٦٧٣ ١٤١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١١رحاب مدبولى محمود ع;م١٥٧٧٩ ١٤١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/١٠رحمه طارق احمد رشدى١٦١٧٨ ١٤١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١رحمه عبدالحكم محمد عبد٨١٦٨٢٣4 ١٤٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٢رحمه محمد احمد احمد محمد٨٠١٨ ١٤٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٤رشا احمد محمد حسن٤٤١٠ ١٤٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٩رشا شعبان فتح 4 محمد٨١٨٩٢ ١٤٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٠رشا صابر عبدالمجيد مرسى١٧٠١٨ ١٤٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١رشا عبدالفتاح ابوبكر محمد٨١٥٥٤٤ ١٤٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٢رشا مجدى سعد الدين٦٥٩٧ ١٤٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٩رشا محمد مدبولى سيد٨١٥٩٢ ١٤٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٣رشاد ماھر عبدالعظيم الحصرى٨٤٦٢١ ١٤٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٥رشاد ممدوح عبدالعزيز محمد الصاوى٢٠٠٣٢ ١٤٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٧رشدى طارق احمد رشدى١٦١٧٩ ١٤٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١رضا عثمان السيد عبدالمجيد١٦٩٨٧ ١٤٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٣رضواى مجدى السيد حسن٦٩٩٨ ١٤٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٤رضوى احمد عبداللطيف ابراھيم٢٠٦١٨ ١٤٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١رضوى اسماعيل السنوسى عبد٨٧٣٣٤4 ١٤٣٤
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٢٥رضوى جمال السيد على عبد٣٣٧١4 ١٤٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٧رضوى حامد محمد عبدالرسول٨٨٨٠١ ١٤٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٥رضوى درويش مصطفى درويش٥٣٣٦ ١٤٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٣٠رضوى طه حسن عبده٢٢٥١٩ ١٤٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٨رضوى عاصم عبدالعزيز٩١٧٦٢٦ ١٤٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٩رضوى عثمان فھمى١٨٠٢١ ١٤٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٧رضوى عصام محمد ابراھيم١٦٥٥٢ ١٤٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠٥رضوى عوض اسماعيل ابراھيم١٠٢٦٧ ١٤٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١رضوى محمد حسين ابراھيم عبدالعال٦٩٩٠ ١٤٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٢رضوى محمد سامى احمد١٠٥٢٣ ١٤٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/١٤رضوى محمد صادق محمد١٢١٩٥ ١٤٤٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٤رغداء محمود عبد التواب محمد جاويش٩٣٩٠ ١٤٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٤رغده السيد محمد الخواجه٨٤٩٩٤ ١٤٤٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٤رغده على محمد سيد١٣٢٢١ ١٤٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٨رغده ھشام احمد عبدالمقصود٣٤٤٨ ١٤٤٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٦رفعت حمدى محمد رفعت عطيه٤٢٧٦ ١٤٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٢رفيده ابراھيم احمد ابراھيم١٨٩٦٠ ١٤٥١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٦رقيه سعد عبداللطيف٨٩٧٧ ١٤٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢١رقيه ممدوح بركات بركات٨٢٩١٠١ ١٤٥٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٥رمضان جابر حسن سالم٨١٤١٦٦ ١٤٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٩رنا ابراھيم محمد رجب محمد اسماعيل٨٨٣٦٩ ١٤٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٥رنا رضا على احمد١٩٨٩٩ ١٤٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١رنا طارق عبد4 محمد١٢٤٩٨ ١٤٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١١رنا عبدالرحمن عبدالمنعم١٠٥١٢ ١٤٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٩رنا عبدالس;م محمد فتح الدين٦٠٥٦ ١٤٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١٥رنا عبدالناصر السيد البدوى عبدالحليم٨٢٤٢٠١ ١٤٦٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٤رنا فيصل على عبدالفتاح٨١٦٠٧٥ ١٤٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٢رنا مجدى عبدالعزيز شديد٨١٨٢٥١ ١٤٦٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٦رنا محمد احمد طه٤٠٦٧ ١٤٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٣١رنا محمد خليل محمد ج;ل٢٦٥٣٧ ١٤٦٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٥رنا محمد فتحى عبدالخالق٨١٦٠٦٣ ١٤٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٧رنا مكرم عبدالتواب٣٥٠٧ ١٤٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٨رنا ھشام دكرورى٢٥٥٢٦ ١٤٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٥روبيل عاطف عبدالم;ك يوسف٨٢٨٠٤٠ ١٤٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٨رومانى سمير اخنوخ جاد الرب٤٠٠١ ١٤٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢١رومانى ممدوح سعد عطيه٨١٥٩٤ ١٤٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٥روناء سيد سعيد ابراھيم٥٢٠٦ ١٤٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠١ريحاب احمد عبدالعليم عبدالحق٢٦٠٨٧ ١٤٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٠ريم احمد الحسينى بدوى٨٣٢٢٢ ١٤٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٥ريم احمد سالم على١٧٧١٩ ١٤٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١ريم باسط عبدالحميد سيد احمد١٦٥٦٦ ١٤٧٥
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٢٦ريم جھاد عبدالعزيز عبدالنبى الطحاوى١٨٩٢٥ ١٤٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٣٠ريم حسام الدين حسين٦٥٧٢ ١٤٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١ريم حمدى سيد احمد٢١٠٧٩ ١٤٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٤ريم دياب محمد فرحات عيد٢٦٠٤١ ١٤٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٤ريم رافت عز الدين السيد١٠٤٦٨ ١٤٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٢٨ريم زكريا سيد احمد١٠٤٩٥ ١٤٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١ريم عصام عبدالستار٥٢٩٨ ١٤٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٣٠ريم على محمد على السيد شوشان٤٩٣٩ ١٤٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٧ريم مجدى محمد احمد ابوشادى٩٥٥٤٢ ١٤٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١١ريم مجدى محى الدين على احمد٨١٦٤١٠ ١٤٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٠ريم محمد احمد مصيلحى ابراھيم٢٥٥٠٤ ١٤٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٥ريم محمد سليمان احمد١٦٠٤٨ ١٤٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٤ريم محمد نبيل محمد امجد٩٩٤٥٩٤ ١٤٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٧ريم محمود محمد١٥٠٥٠ ١٤٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٥ريم مختار محمد احمد س;م٢٥٤١٣ ١٤٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٢ريمون رفعت نصيف مرقص١٨٢٧ ١٤٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٦ريمون مجدى مرشد عطا ٢٥٩١4 ١٤٩٢

٥١٣٤Uشنوده غب Uمن ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٢ريمونده غب ١٤٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٦ريھام احمد سعيد حسن٨١١٢٤٢ ١٤٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٨ريھام احمد عبدالعزيز محمد١٦١٣٨ ١٤٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٠ريھام احمد محمود صديق٨٩٤١٨ ١٤٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٠ريھام اسامه عبدالفتاح محمد فتح ٨١٥٨٦٩4 ١٤٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٠ريھام اسماعيل حسن محمد الشكشاكى٦٠٢٠ ١٤٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٦ريھام السيد ابومسلم ابوشادى٣٠٣٠ ١٤٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٦ريھام جمال محمد ابراھيم٨٧١٧٩ ١٥٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٣ريھام حسين محمد حسن ابراھيم٢٦٠٣٥ ١٥٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٩ريھام حسين محمد مصطفى٩٣٤٩ ١٥٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٦ريھام درويش مصطفى درويش٥٣٤٢ ١٥٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١ريھام رضا زينھم مرزوق١٣٢٢٦ ١٥٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٤ريھام صبرى سيد محمد٩٢٤٣٠٦ ١٥٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١ريھام ص;ح الدين ابوالسعود حسنين٨١٦٩١٩ ١٥٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٥ريھام ص;ح عبدالس;م٢٤٠٤٤ ١٥٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٩ريھام عكاشه سيد محمد٢٠٦٢١ ١٥٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٧ريھام كمال خيرى صالح٢٥٢١٨ ١٥٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٢ريھام محمد حسين حسن٩١٥٨ ١٥١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٧ريھام محمد محمد فرج٢٨١١٤ ١٥١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٣ريھام محمود احمد اسماعيل٩٨٤٧٥ ١٥١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١١ريھام محمود توفيق٤٠٠٣ ١٥١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٩ريھام مطراوى محمد على١٧٧٤٩ ١٥١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٧ريھام وحيد محمد محمد٨٢٠٣٢ ١٥١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٠٩ريوان كمال الدين احمد حنفى١٧٢٦٥ ١٥١٦
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠١زايد على زايد حسن١٨٠١٧ ١٥١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٢زياد ع;ء الدين محمد محمد٢٢٦٢٩ ١٥١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٩زياد ھشام محمد سمير مرسى فھمى٨٥٦٤٩ ١٥١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٣زينب ابراھيم حامد ابراھيم٢٤٥٥٣ ١٥٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠٧زينب احمد فاروق احمد١٥٢٥٩ ١٥٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠١زينب رمضان على احمد٢٥٤٠٦ ١٥٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١زينب زكريا عبدالقادر اسماعيل١٢٦٣٦ ١٥٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٩زينب سامح ابراھيم محمد سعد٢٢١٥٧ ١٥٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٧زينب سيد حسن عبدالفتاح١٠٥٥٠ ١٥٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٨زينب عبدالحميد محمد البدرى١٩٠٩٤ ١٥٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٣٠زينب عبد4 زكى١٦٥٢٩ ١٥٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١زينب عماد مصطفى٨٢٣٦٤٤ ١٥٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٢زينب ماجد عبدالحميد١٩٧٢٢ ١٥٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١زينب مامون يوسف نوير١٥٨١٩ ١٥٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٣زينب محمد حسين محمد ابراھيم١٢١٧١ ١٥٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٥زينب محمود السيد احمد عفيفى٢٠١٢٣ ١٥٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٨زينب محمود عمر٢٤٥٥٨ ١٥٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٧زينب مصطفى احمد على٢٦٥٩٨ ١٥٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٤زينب يحى كمال محمد٨١١٢٩٨ ١٥٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٩ساره اباصيرى مرسى عباس٢٦١٥٨ ١٥٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٨ساره ابراھيم محمد عبدالوھاب١٤٠٦٢ ١٥٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٤ساره احمد السرجانى١٣١٣٨ ١٥٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٨ساره احمد سيد مطراوى محمد٨٤١٩٦ ١٥٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٥ساره احمد طه السيد٨٩٦٠ ١٥٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٩ساره احمد على احمد١٥٣٦٥ ١٥٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٤ساره احمد محمد٦٥٩١ ١٥٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٩ساره احمد محمد دخان٨٥٦٥٥٧ ١٥٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٣ساره احمد محمد موسى٢٦٥٦٣ ١٥٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٥ساره احمد يوسف احمد يوسف٢٨٠٦٧ ١٥٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٤ساره اسامه امين يحيى الحلفاوى٣١١٤ ١٥٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٢ساره اسماعيل عبدالرحيم محمد البقرى١٩٠٩٩ ١٥٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٧ساره السيد عفيفى السيد عفيفى١٨٥٤١ ١٥٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٨ساره السيد محمد مصطفى٨٨٩٠٦ ١٥٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٢ساره السيد محمود فؤاد٥٠٦٦ ١٥٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٣١ساره امام عبدالعزيز امام٨٣٨١١ ١٥٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٦ساره بدوى احمد احمد٩١٧٦٤٦ ١٥٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١١ساره ج;ل عبدالرحمن٨٤٦٥٨ ١٥٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٨ساره حسام منير ابراھيم القبانى٨٢٩٠٣٠ ١٥٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٨ساره حفناوى محمد حفناوى١٢٣٩٣ ١٥٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٧ساره رجب حسين عقل عبدالرحمن٨٤٦٠٧ ١٥٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٨ساره سامى حنفى محمود٥١١٥ ١٥٥٧
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢١ساره سامى سيد محمد ھنداوى٣١٢٩ ١٥٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٥ساره سعيد محمد باھى كامل١٨٩٥٧ ١٥٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/٠٦ساره سعيد محمد جوده حسن١٢٠٩٤ ١٥٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١ساره سليم محمد سليم خليل١١٠١٩ ١٥٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢١ساره سليمان محمد سليمان٨٢٣٦١٠ ١٥٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٠ساره سيد عبدالعال احمد١٤٢٣١ ١٥٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٩ساره شھاب الدين عبدالقادر منيب٨٢٩١٠٢ ١٥٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٣٠ساره صفوت محمد احمد١١٣٤٢ ١٥٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١ساره ص;ح سعد على عبده١٦٦٩١ ١٥٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٣ساره عاطف حسين٣٤٦٣ ١٥٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٢ساره عاطف نصر مسلمى٨٤٣٣٣ ١٥٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١١ساره عبدالحميد محمد١٥٢١٦ ١٥٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٢ساره عبدالظاھر احمد على١٢٥٠٦ ١٥٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٩ساره عبدالعال بدوى عبدالرحمن٨١٦٧٣٧ ١٥٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٧ساره عبدالعزيز محمد محمود١٧٨٢٨ ١٥٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٢ساره عبداللطيف محمد على٦٧٨٠ ١٥٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٣١ساره عبد4 حسين١٥٠٣٢ ١٥٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢١ساره عثمان عمر عثمان١١١٦٩ ١٥٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠٣ساره عدلى عبدالصبور احمد٨٣٦٣٢ ١٥٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٣ساره عزت عرفه٦٥٧٣ ١٥٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/١٢ساره عصام فھمى١٥٠٠٢ ١٥٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٧ساره على ابراھيم على١٧٧٠٤ ١٥٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٤ساره على احمد فؤاد السيد٨٧٩٤٠ ١٥٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٦ساره على محمد قاسم٦٩٣٠ ١٥٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠١ساره على نورالدين توفيق١٢٥٣١ ١٥٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١١ساره كمال حامد مصطفى١٢٥٨٠ ١٥٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٩ساره محمد السعيد عبدالعليم٤٧٦٩ ١٥٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٨ساره محمد توفيق محمد شعبان٨٢٨١٧ ١٥٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١ساره محمد حسن محمد محمود١٢٢٠٠ ١٥٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٠ساره محمد حسين١٢١٤٤ ١٥٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٦ساره محمد رشدى عبد٣٤٦٤4 ١٥٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١١ساره محمد ص;ح الدين مبروك٩١٧٥٤٣ ١٥٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٢ساره محمد عبدالمعبود محمد١٦٢٢٥ ١٥٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٥ساره محمد محرز بدر السيد٥٠٠٣ ١٥٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٥ساره محمد محمود على١٦٥٥١ ١٥٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٥ساره محمد مرسى محمود١١٠٢١ ١٥٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٩ساره محمد نوح رواش قنديل٨٨٥٩٨ ١٥٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٥ساره مدحت محمد سيد احمد الھندى٢٤٠٥١ ١٥٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٦ساره مصطفى شوقى٨٨٨٧٢ ١٥٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٨ساره مصطفى عبدالسميع على٨١٦٠٧٢ ١٥٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٦ساره منصور عبدالھادى حسن١٩٣٨ ١٥٩٨
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/١٦ساره موسى محمد موسى١٨٨٤٨ ١٥٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٢ساره نعيم على عباس٨١٥٤٣٨ ١٦٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١ساره نور الدين عباس٨٥١١ ١٦٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٩ساره يوسف ابراھيم حسن٨٩٠٦٥ ١٦٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠٨ساره يونس احمد٢٤٦٣٢ ١٦٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٧سالم محمود سالم سليمان١٩٧١٣ ١٦٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٢سالى اميه حسن مصطفى المغربل٢٠٩٨ ١٦٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٣سالى سعيد عبدالرحمن السيد١٦٥٨ ١٦٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٤سالى ص;ح جمعه مصطفى٧٠٢٦ ١٦٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٣٠سالى عادل على١٥٢١٢ ١٦٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٩سالى عبدالتواب محمود المصرى١٨٩٦٣ ١٦٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠١سالى عبدالغفار مصطفى عبدالغفار٩٢٥٢١٤ ١٦١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٧سالى عبد4 محمد محمد عثمان٥٤٢٠ ١٦١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٣١سالى على شحاته على عوده٢٥٣٨٩ ١٦١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٥سالى مجدى منير ق;ده٣٣٧٠ ١٦١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٤سالى محمد طلعت محمود٢٠٠٤٦ ١٦١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٥سالى مصطفى احمد محمد ابراھيم١٥٢٧١ ١٦١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٢سامح ابراھيم محمد١٠٥٣٨ ١٦١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٦سامح اشرف صبحى٨١٢٧٥ ١٦١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٠سامح بھجت محمد العوضى٨٧٩٤٢ ١٦١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠٨سامح حسين عبدالحى١١٣٥٧ ١٦١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠١سامح سيد راحج عبدالظاھر١٢٠١٩ ١٦٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١١سامح سيد عبدالرحمن سيد١٦٤٩ ١٦٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠١سامح صبرى سلطان احمد٨٢٣٦٢٨ ١٦٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٠سامح فاروق احمد٨٧٣٣٢ ١٦٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٣سامح محمد ابراھيم على كاشف٢٠٨٨ ١٦٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١سامح محمد سامح خفاجى٩٥٦٦ ١٦٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٧سامح محمد عبدالباسط١٦٨٩٧ ١٦٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٣سامح محمد عبدالمنعم١٥٩٥٧ ١٦٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٣٠سامح محمد محمد صبرى محمود٢٥٨٧ ١٦٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢١سامح محمود نور الدين احمد سيد٩٢٤٣١٤ ١٦٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٧سامر صفوت وليم٨١٩٥٩٥ ١٦٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٣سامر ھشام محمود عبدالحميد٨٨٤١٣ ١٦٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٩سامى بھجت محمد محمد محمد٨٧٣١٨ ١٦٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٠سامى محمد شعبان صالح٨٢٥٤٦٠ ١٦٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٥سامى محمود محمد نور الدين ج;ل١٦٢٧٧ ١٦٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٥ساميه سليمان محمد جبريل٤٥٨٥ ١٦٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٧ساھر سيد على٢٢٢٢٤ ١٦٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٩ساھر عبدالحميد حمدى احمد عبدالرحيم١٨١٢١ ١٦٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٥سحر سامى محمد حسانين٩٣٥٠ ١٦٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٨سحر عبدالنبى امين عبدالواحد١٥٧٥٣ ١٦٣٩
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٥سحر محمود زكى محمد ابراھيم٢٥٢١٤ ١٦٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٣سدره نصر حافظ خليل٤٠٦٨ ١٦٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١سعاد ص;ح الدين عبدالخالق محمد٨٢٦٦٦٤ ١٦٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠١سعاد محمد عبدالرازق العدل٩١٥٥٧٣ ١٦٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١١سعاد محمود محمد عبدالمقصود١٢٥٢٧ ١٦٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٨سعد زغلول محمد السيد١٨٥٦٧ ١٦٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٠سعد محمد ابراھيم٦٤٤٠ ١٦٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٠سعد محمد ابراھيم سليمان٩٩٣٠٦٩ ١٦٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٠سعد محمد سعد احمد٦٤٧١ ١٦٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٩سعد مرزوق سعد مرزوق٨١٣٠٥٣ ١٦٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٩سعده رزق عبدالرازق سعيد٢٢١٧٠ ١٦٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠١سعيد السيد سعيد شحاته٨١٧٩٦ ١٦٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٣سعيد باشه عبدالفتاح عبدالعظيم٧٨٧٩ ١٦٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٧سعيد سيد سعيد حسين٨١٢٥٨ ١٦٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠١سعيد سيد سعيد عبدالغنى٨٧٣٤٧ ١٦٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠١سعيد صدقى عبده عبدالعال١٨٦٢١ ١٦٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢١سعيد عادل سعيد عبدالعاطى٨٢٠١٢ ١٦٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٣سعيد محمد عباس عبدالس;م٨٧٣٢٧ ١٦٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٣سعيد يوسف يوسف السيد غريب٦٦١٧ ١٦٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٤س;مه عبدالعال طه٨٣٩٧١ ١٦٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٤سلسبيل ماھر مصطفى محمود١٩٩٠٦ ١٦٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/٢٥سلمى احمد كمال رجب على٩٦٩٥٤ ١٦٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٧سلمى احمد يوسف احمد٢٥٥٨٤ ١٦٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٨سلمى السيد ابراھيم السيد القاصد١٢٦٢٢ ١٦٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٣سلمى جمال محسن السيد٥٩٤٩ ١٦٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٧سلمى سيد حسين شعبان١٧٨٠٤ ١٦٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٣٠سلمى على محمد عطوه منصور٨١٤١٠٩ ١٦٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/١٥سلمى محمد الشحات السيد١٦٣١٥ ١٦٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٣سلمى محمد على شريف٨٤٣٠٦ ١٦٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠١سلمى محمد محمد حسن٢٢١٥٩ ١٦٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٤سلمى محمد محمد عبدالحليم عبيد٨٢٤٤٠ ١٦٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٨سلمى محمود عزت ھاشم٨٥٦٥٤١ ١٦٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١سلمى ناجى حربى حسان٢٥٥٣١ ١٦٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٢سلوى محمد سامى محمد الزقم٦٩٤٨ ١٦٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٧سلوى محمود السيد عبدالرحمن٨١٥٥٤٠ ١٦٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٥سليمان بخيت احمد بدري٨٢٤٠٣ ١٦٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٥سما احمد احمد رجب٥١٥٤ ١٦٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١١سماء ص;ح الدين محمد انور محمد١٧٧٥٦ ١٦٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١سماح انور محمد امين٢٥٢١٩ ١٦٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٣سماح حسن سعيد ھريدى١٩٨٩٤ ١٦٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠١سماح فرج محمود محمد سيد احمد٩١٢٨ ١٦٨٠

٢٠١٦/٠١/٣١القاھرة Page ٤٢ of  ١٠١



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

١١ ش دكتور محمد مندور - المنطقة ا�ولى - خلف رابعة العدوية - مدينة نصر - القاھرة اوراسكوم للتدريب 

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٣سماح كرم حسن محمد١٩٧٩٩ ١٦٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٥سماح مجدى سيد عبود٨٢٢٣٠ ١٦٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٦سماح محمد اسماعيل محمد عبدالقادر٨٧٢٥٧ ١٦٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٨سماح محمد عبدالس;م١٢١٤٩ ١٦٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٠سمر احمد احمد رحاب٨٤٢٢٨ ١٦٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١سمر احمد حسين على٨١٦٧٧١ ١٦٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٩سمر احمد عبد4 محمد٦٧٩٣ ١٦٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٧سمر احمد كامل عبدالرحمن٤٠٦٠ ١٦٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٥سمر حسين محمد حسين١٩٧٩١ ١٦٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٦سمر حمدى سيد حسين٨٢٥٤٨٦ ١٦٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠١سمر حمدى على على محمد منسى٨٨٣٧٧ ١٦٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٩سمر خيرى الجميل محمود١٢٠٤ ١٦٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٣سمر زكريا سيد احمد١٠٤٩٦ ١٦٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٢سمر سعيد حسن ابراھيم١٥٢٩٤ ١٦٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٤سمر سمرى محمد يوسف٩٢٤٣٠٥ ١٦٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠١سمر سمير شحاته على٩٣٧٨ ١٦٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٤سمر سمير عبدالعزيز محمد٩١٠٠٠٦ ١٦٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٣٠سمر سيد سليمان محمد١٣١٩٦ ١٦٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠١سمر صابر على محمود٨٢٢٣١ ١٦٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٢سمر صابر فرجون معوض٢٦٥٩٧ ١٧٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٠سمر صالح السيد محمد١٩٨٨٥ ١٧٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/١٣سمر ص;ح الدين السيد محمد١٦١٣٦ ١٧٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٣سمر عبدالرحمن سعد الحسينى٣١٦٢ ١٧٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٣سمر عبدالرشيدعلى عطيه٦٨٩٤ ١٧٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٧سمر عربى عبدالعال احمد٨٣٦٣١ ١٧٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٧سمر مجدى محمد راشد١٠١٩٧ ١٧٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٢سمر محمد عبدالعظيم محمد٦٠٦٨ ١٧٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٧سمر محمد عبده١٦٥٩٧ ١٧٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٧سمر محمد مرتضى محمد١٦٥٣ ١٧٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٧سمر محمود خالد المقدم٢٦٥٤٩ ١٧١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٦سمر محمود محمد عبدالرازق عبدالعال١٥٥٥٢ ١٧١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٤سمر نصر كوراتى احمد٢٦٠٥٩ ١٧١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٣سمر نھاد محمد عبده يوسف شع;ن٨٢٣٢٣٨ ١٧١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٥سمر ھانى محمود سامى عيسى٨١٦٧٦٩ ١٧١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٤سمير احمد مرسى ابوشامه٢٦٥١١ ١٧١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١سمير رياض حسين سليمان دياب٨٤١٥١ ١٧١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٤سمير سيد ھاشم محمد٨٥٥٧٠ ١٧١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٣١سمير متى رومانى اق;ديوس٢٤٦٦ ١٧١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٥سمير مصطفى اسماعيل١٨٥٢٤ ١٧١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٢سمير مصطفى محمد احمد٢٢٢٠٩ ١٧٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٦سناء محمود احمد محمد٥٣٩٥ ١٧٢١
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠١سناء ناصر احمد ابراھيم١٢٠٢٩ ١٧٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٨سھا خليل ابراھيم خليل١٩٨٣٩ ١٧٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٤سھا ياسر السيد محمد١٦٢١٦ ١٧٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١١سھام فريد محمد محمود الھندى١٨٠٣٠ ١٧٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٤سھر عادل اسماعيل على٨٣٩١٠ ١٧٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٥سھى عبدالمنعم احمد عثمان١٢٠٨٠ ١٧٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٤سھير محمود السيد عاشور٥٠٦٧ ١٧٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠١سھير مخلص محمد محمد٢٥٣١٧ ١٧٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٣سھير مصطفى مرزوق عباس السواح٨١٥٦٨٠ ١٧٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٩سوزان احمد لبيب على فھمى٨٤٧٠٩ ١٧٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠١سوزان صبرى على احمد٨٢٤٢٣٩ ١٧٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١١سوسن منشاوى عقيله منشاوى٨١٤١٢٨ ١٧٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٨سو9ف ج;ل زايد عبدالس;م٢٤٢٥٨ ١٧٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٨سوميه عيد محمد احمد٢٤٠١٨ ١٧٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١١سيد اسماعيل عبدالحميد محمود١٦٣٦١ ١٧٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٣سيد الليثى محمد الليثى٨٢٢٦٧٤ ١٧٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٢سيد خليل ابراھيم محمود١٥٧٩٩ ١٧٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٧سيد رجب سعيد نسيم٨١٣٤٧ ١٧٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٦سيد شريف على محمد حسنين١٠٨٨٦ ١٧٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٨سيد عبدالفتاح محمد صابر١١١٤١ ١٧٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٥سيد محمد سيد محمود٢٢٠٠٧ ١٧٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٦سيد محمد محمود محمد٩٣٢٢ ١٧٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٣٠سيد مصطفى محمد محمود عامر٢٠٨٩ ١٧٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٤شادى ابراھيم خليل مرسى محمد٨٨٧٠٨ ١٧٤٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٥شادى احمد عبدالعظيم جاد١٧٣٥٠ ١٧٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٣شادى اسامه على١٥٩٦٨ ١٧٤٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٢شادى السيد عمر١٨٥٠٩ ١٧٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٦شادى بكر توفيق ابراھيم٩٩٦٨٧٥ ١٧٤٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٨شادى جورج زكى عطيه٨٢٢٢٧ ١٧٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١شادى محسن محمود عبدالرحيم٥٥٤٢ ١٧٥١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٩شادى محمد سليمان٨٨٠٦٦ ١٧٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٠شادى محمد طاھر محمد على٣٥٥٩ ١٧٥٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/١٧شادى محمود عبدالمنعم احمد٩٥١٧ ١٧٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٠شادى ممدوح على بدران٨١٤٧٩ ١٧٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٨شادى نور فھمى عبدالمالك٨٣٧٤٧ ١٧٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٨شادى يوسف خله حسب ٨١٨٢١١4 ١٧٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٠شاكر عبدالمعبود محمد الشرقاوى٣٥٩٨ ١٧٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٦شاھنده انور فتحى محمود خليل٩٢٨٢٢٧ ١٧٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١١شاھنده محمد ابراھيم عبدالباقى٤٤٩٩ ١٧٦٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٤شحاته طه ابراھيم عيسى١٠٩٢٤ ١٧٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/١١شروق جمال جوده٨٨٤٧٤٠ ١٧٦٢
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٥شروق سعد محمد كيوان٨٢٥٤٥٥ ١٧٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٠شروق شحاته محمد احمد٥٣٦٧ ١٧٦٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٠٤شروق صابر على على رمضان٨٧١٥٠ ١٧٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٧شروق عادل عباس سيد٢٤٠٧٨ ١٧٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٠شروق عادل مصطفى٨٩٦٨ ١٧٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٣شروق عاطف محمد١٨٥٣٧ ١٧٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٥شروق عمر حامد عبد١٢٤٩٥4 ١٧٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٥شروق محمد السايح حسين٩٩٩٢٣٨ ١٧٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٨شروق محمد السيد لطفى١٢٢٠١ ١٧٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٥/٠٤شروق ھشام عبدالرءوف السيد شطا٢٦٠٣٤ ١٧٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢٣شروق يسرى محمد عبدالرحمن٦٥٥٧ ١٧٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٩شريف ابراھيم محمد احمد٨١٢٨٨ ١٧٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠٥شريف احمد عاطف احمد بركات١٦٢٠٣ ١٧٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٧شريف اشرف شعبان حامد٤٠٩٠ ١٧٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢١شريف حاتم مصطفى على١٦٠٢٥ ١٧٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٧شريف حمدى كرم الدين على ضيف٢٤٢٦٥ ١٧٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٢شريف رجب محمد رجب٨٣٢٨٠ ١٧٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٠شريف سعيد فتحى محمد٥٩٤٢ ١٧٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٠شريف سيد عبدالطيف حمزه٢٢٢١٨ ١٧٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٣شريف سيد محمد السيد٦٣٦٥ ١٧٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٨شريف شفيق محمود مكاوى٦٣٦٢ ١٧٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٢شريف شكرى محمد حسين١٠٠٤٦ ١٧٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٧شريف عادل محمد محمد البديوى١٧٣٩٧ ١٧٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١١شريف عبد4 عبدالحميد١٩٧٠٤ ١٧٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٦شريف عبدالمتعال محمد باشرى١٠٢٢٧ ١٧٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٩شريف فتحى محمد صالح٢٠٦٠ ١٧٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٨شريف كامل حسن محمد٤٠٨٨ ١٧٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٣شريف محسن حلمى عبدالحميد٩٤٧٩٦ ١٧٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠١شريف محمد ابراھيم مرسى٨١٦٠٩٣ ١٧٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٦شريف محمد ابوالفتوح١٩٨٨٧ ١٧٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٣شريف مصطفى محمد شريف محمد شريف٢٢٠٠٤ ١٧٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٧شريف ھ;ل ابراھيم قطب٨٤٢٣٣ ١٧٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١شريھان احمد محمد محمود محجوب١٦٠١٢ ١٧٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٢شريھان جعفر عبدالنعيم احمد٩٣٤٢ ١٧٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٨شريھان مجدى محمد احمد٥٠٨٤ ١٧٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٤شريھان يسرى سالم مصطفى جبر١٧٢٦٨ ١٧٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٤شعبان عيد فتوح على١٩٤٥ ١٧٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٣٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٩شكرى محمد عطيه الشاعر٨١٩٥٦٩ ١٨٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٦شمس ابراھيم محمود اسماعيل١٢٤٢٣ ١٨٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٣شھاب سعيد محمد مھدى٨٨٦٤٩ ١٨٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١شھاب عماد محى ابراھيم٨٢٨٠٠١ ١٨٠٣
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٥شھرت يسرى عبدالعال محمد ابراھيم٨٢١٩٦ ١٨٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١١شھيره مصطفى يس عبدالرحيم١٢١٠٧ ١٨٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠١شيرين حسين محمود اسماعيل٥٠٧٧ ١٨٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٨شيرين رافت محمد الحجيرى داود١٤٢٧٠ ١٨٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٥شيرين عبدالس;م عبدالس;م عبدالجواد١٢٣٨٢ ١٨٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٠شيرين عبدالمنعم عبدالرحمن سعد١٦٩٥٨ ١٨٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٩شيمء صبرى محمد ابوزيد٥٨٠٦ ١٨١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٤شيماء احمد شكرى محمود السيد س;م١٣٢٣٤ ١٨١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٠شيماء احمد عبدالرحيم١٢١٠٥ ١٨١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٤شيماء احمد على احمد١٨٥٧٨ ١٨١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٩شيماء احمد على محمد مشالى١٢٤٨٦ ١٨١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٣شيماء جابر محمد عبداللطيف١٩٨٥٠ ١٨١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٠شيماء جمال احمد عبدالعزيز١٨٠٨٨ ١٨١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٠شيماء جمال عبدالغنى محمود عج;ن١٨١٣٢ ١٨١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٦شيماء جمال محمد محمود حماد٥٣٦٢ ١٨١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠١شيماء حسن احمد عطية ابو الحسن٩٣٩٩ ١٨١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٤شيماء حماد راتب على احمد١٦٢٤٥ ١٨٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠١شيماء خالد عبد النبي عبد القادر٩٣٨٣ ١٨٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٥شيماء سالم عبدالمقصود فتح ٨٧٢٦٥4 ١٨٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١١شيماء سعد عبدال;ه احمد٢٦٥٧٠ ١٨٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٩شيماء سعيد عباس السيد٩٣١٧ ١٨٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٥شيماء سيف النصر عباس محمد٢٦٠٨٩ ١٨٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٣شيماء شكرى ابراھيم احمد٨٧١٨٣ ١٨٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٥شيماء عادل عبدالمجيد محمود٨٥٩٥١ ١٨٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢١شيماء عبدالصمد محمد ابراھيم٨٨٨٣٦ ١٨٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٥شيماء عبدالھادى عبدالمحسن٥٢٧٠ ١٨٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٨شيماء عماد حسنى حسن١٧٢٩٦ ١٨٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١شيماء فوزى عبدالس;م احمد البنتيتى٨١٥٠٦٨ ١٨٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٥شيماء قاسم سليم عبد٢٥٥٦١4 ١٨٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٠١شيماء مجدى احمد محمود٩٥١٨ ١٨٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١شيماء محمد احمد عبدالرحيم١٠٨٥١ ١٨٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٨شيماء محمد احمد محمد بشير٢٣٠٧٤ ١٨٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠١شيماء محمد على احمد٩٥٣٤ ١٨٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٨شيماء محمد محمد على القاضى٨٣٧٣١ ١٨٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٩شيماء مدحت صالح عز الدين على٧٩٥٣ ١٨٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٩شيماء مسعد محمود عبدالوھاب١١٨٦ ١٨٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٧شيماء مصطفى على عبدالرحمن٥٨٣٩ ١٨٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/١١شيماء ممدوح عبدالمولى محمد٤٨٧٥ ١٨٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٧شيماء ھشام سيد احمد سيد احمد٢١٠٨٠ ١٨٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١صابر عبدالس;م محمد حسن٥٤٦٥ ١٨٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٧صافيناز محمود السيد مصطفى٩٩٩٢٣٤ ١٨٤٤
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٠صالح السيد محمد ابو س;مه٨٢١٥٢ ١٨٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٩صالح حمدى السيد بيومى صبيح٨٢٤٣٤ ١٨٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٣صالح محمد على١٨٥٦٣ ١٨٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٧صباح ايمن محروس محمد حسين١٧٣٧١ ١٨٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٨صفا مدحت جاد الحق على جاد الحق٨١٥٥٢٧ ١٨٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٤صفاء احمد يوسف جاد١٨٩٥٥ ١٨٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٤صفاء محمد احمد الم;ح٨١٤١٤٢ ١٨٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٨صفاء محمد شافعى محمد٤٧٩٦ ١٨٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٥صفاء محمد ممدوح محمد٢٥٠٥٦ ١٨٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٣صفى الدين مصيلحى السيد حماد٨٨٦٤٢ ١٨٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١صفيه على ابوبكر احمد٨٢٣٧٨ ١٨٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٦ص;ح الدين السيد عبدالحميد حسن على٨٨١٧٩ ١٨٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢١ص;ح الدين محمود عزت محمد عبدالرحيم الشريف٩١٩٩ ١٨٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٩ص;ح الدين محمود محمد سليم١٧٥٨٣ ١٨٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٩ص;ح حسن عبدالعاطى حسن حشيش١٩٨٨١ ١٨٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٩ص;ح سامح احمد حلمى٨٧١٧٥ ١٨٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠١ص;ح سعيد بيومى سعد٨٢٧٥٠ ١٨٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٢صموئيل نبيل زكرى صالح٨٢٥١٤٧ ١٨٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٢ضحى عبدالفتاح مصطفى كامل محمد٨١٨٢٠٠ ١٨٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٠ضحى محمد عبد4 محمد على٢٦١٥٥ ١٨٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٢٨ضحى محمد محمد مصطفى٨٢٥١٥٠ ١٨٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٦ضحى ناصر عزت احمد٨٩٠١٣ ١٨٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠١ضياء الدين حسن نور سعيد٨٣٨٧٩ ١٨٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٥ضياء الدين سعيد سعد٤٠٧٧ ١٨٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠١ضياء خالد محمد عبدالقادر٩٥٦٠ ١٨٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١طارق احمد محمد محمد٩٥٧٨ ١٨٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢١طارق احمد مصطفى احمد٢٦٠٦٤ ١٨٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٠طارق جمال عبدالفتاح محمد العايدى١٣٢٢٤ ١٨٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٣٠طارق صفوف يحيى احمد٢٢١٩٧ ١٨٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٩طارق عاطف عبدالمقصود البحراوى٦٠٠٣ ١٨٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٥طارق عبدالحميد احمد السيد١٠٣١٦ ١٨٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٠طارق عبداللطيف عبدالمنعم عبداللطيف٢٠٦٠٠ ١٨٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١طارق عبدالوھاب عبدالبديع١٣٨٢ ١٨٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٤طارق محمد حسن منصور١١٣٤٠ ١٨٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٧طارق محمد محمد عثمان٨٢٢٧٤ ١٨٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٠طارق محمد محمد محمد على١٨٣٢١ ١٨٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٤طارق معتمد ج;ل السبكى٨٤٧٢٨ ١٨٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٥طارق يحى احمد ابراھيم١٩٠٠٧ ١٨٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٥طاھر السيد عسر الدسوقى١٩٨٣٠ ١٨٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٤طاھر جمال احمد محمد احمد١٩٠٢٢ ١٨٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٩طاھر جمال اسماعيل اسماعيل البياع١٢٢٦٣ ١٨٨٥
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١طاھر ھانى محمد عباس ابوعلم٨١٧٥٣٣ ١٨٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠١طاھره محمد على محمد١٦٣٣٦ ١٨٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١طايع محمد احمد عبدالقادر١٦٥٣٠ ١٨٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٧ط;ل عيد محمد محمد عطيه١٦٦١٠ ١٨٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٧طلعت عبدالرحمن على السيد١٤١٠ ١٨٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٧طه امين عبدالحميد محاريق٩٤٠٤ ١٨٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٢طه على عبدالحفيظ عبدالبارى١٢٣١٣ ١٨٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠١طه محمود فتح 4 مصطفى المراغى١١٤٧ ١٨٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٣عائشه العربى عراقى عبدالموجود١١٥٠ ١٨٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٥عائشه سمير عبدالعال مصطفى٩٦٨٤ ١٨٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٠عادل ربيع حسين سيد٨٢٢٦٨٤ ١٨٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٢عادل رضا عبدالرحيم جبر والى١٤٠٨٥ ١٨٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٥عادل صابر سيد محمد عيسى١٠٣٧١ ١٨٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٩عادل عبدالس;م عبدالرحيم عبدالحفيظ٢١١١٥ ١٨٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢١عادل عبدالمعبود يوسف الصاوى٦٣٢١ ١٩٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١عادل محمد اسماعيل ابراھيم ج;ل٨٨٦٠٢ ١٩٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٧عادل محمد شرف موسى٤٢٧٨ ١٩٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٨عارف محمد عزت عارف احمد سبع١٠٢٨ ١٩٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠١عاصم عبدالرؤوف منصور بدوى٩١٩٨٥ ١٩٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٢عاصم فاروق محمد عبدالرحمن٨١٧٤٤ ١٩٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٦عاصم ماھر محمد حسن٨٣٨٥٦ ١٩٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٣عاصم محمد عليوه محمد عبد٨١٦٧٢٨4 ١٩٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١عاصم محمود كمال١٥٠٢٤ ١٩٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٦عاطف رافت محمود محمد٨٣٥٤٣ ١٩٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٠عاطف محفوظ عبدالعزيز١٨٨٤٠ ١٩١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٨عاليه محمد سمير امين محمد دياب٢٤٥٣٦ ١٩١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٢عامر فرج ابراھيم محمد نصار١١١١٩ ١٩١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٧عبدالحكيم عبدالھادى عبدالحكيم١٩٧٧٦ ١٩١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٠عبدالحليم محمود عبدالحليم امين١٨١٠٩ ١٩١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٣عبدالحى بدر عبدالحى حامد٥١٣٠ ١٩١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٦عبدالرؤوف محمد الرؤوف٨٥٣٨ ١٩١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٧عبدالرحمن ابراھيم عبدالحكيم ابراھيم٨١٥٩١٧ ١٩١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٩عبدالرحمن ابراھيم محمد محمد على٢٥٣٤٧ ١٩١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٠عبدالرحمن ابرھيم دسوقى الجوھرى٨٤٧٠٣ ١٩١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠١عبدالرحمن ابو سريع سيد ابو سريع٨٧٢٥٠ ١٩٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٣٠عبدالرحمن احمد سليمان محمد٥٤٢٤ ١٩٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٥عبدالرحمن احمد عبدالرحمن١٨٥٨٨ ١٩٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٣عبدالرحمن اشرف احمد جمال ابراھيم٢٢١٨٦ ١٩٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٠عبدالرحمن بكرى محمد طنطاوى٨١١٢٨٦ ١٩٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٦عبدالرحمن حسام عبدالحليم١٩٨٨٢ ١٩٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٧عبدالرحمن حسن محمد عبدالھادى٨٣٣٤٧ ١٩٢٦
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢١عبدالرحمن حمد 4 احمد محمد الشاذلى٨١٦٧٦٧ ١٩٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢١عبدالرحمن س;مه محمد السيد٨١٧١٧٩ ١٩٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٧عبدالرحمن سيد امام عزب٣٥٩١ ١٩٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٣عبدالرحمن سيد قرنى سيد٨٣٩٧٠ ١٩٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٦عبدالرحمن شعبان عبدالرحمن السيد٢٣٤٩ ١٩٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٠عبدالرحمن ص;ح الدين محمد عبدالوھاب نصير٨١٦٩٤٧ ١٩٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٢عبدالرحمن طلعت حفنى ابوزيد١١١٧٥ ١٩٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٧عبدالرحمن عاطف حسينى موسى١٠٧٩٥ ١٩٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٧عبدالرحمن عامر عبدالعال عامر١٦٩٥٧ ١٩٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١عبدالرحمن عبدالواحد حسين عبدالواحد٢٢٦٣٨ ١٩٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٤عبدالرحمن عرفه احمد٨١٩٥٩١ ١٩٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٩عبدالرحمن عيد ص;ح محمد٨١٣١٠ ١٩٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٤عبدالرحمن فؤاد فتحى العدوى٢٤١٥٢ ١٩٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠١عبدالرحمن فھمى ا9صيل فھمى حسن٧٠٢٤ ١٩٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٩عبدالرحمن محمد زيدان٩١٧٥٢٩ ١٩٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢١عبدالرحمن محمد عبدالعزيز مراد٨١١٠٥٦ ١٩٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٥عبدالرحمن محمد عبدالفتاح حسن حسن٨٧٢٨٢ ١٩٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٦عبدالرحمن محمد مصطفى٩١١٨٤ ١٩٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٧عبدالرحمن محمود جمال٨٣٩٦٩ ١٩٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢٠عبدالرحمن محمود حسنى شحاته١٩٩٨ ١٩٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٣عبدالرحمن محمود صبرى١٠٥٠٧ ١٩٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٧عبدالرحمن ھيثم محمد نبيل عبدالمنعم٢٤٥١٥ ١٩٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٧عبدالرحيم محمد حلمى عبدالرحيم عسكر٨٤١٥٦ ١٩٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١عبدالرحيم محمود عبدالرحيم محمد العبودى١٦٢٢٠ ١٩٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١١عبدالعال احمد عبدالعال محمود١٠٣٣٠ ١٩٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٩عبدالعزيز بدر عبدالعزيز رمضان١٩٠٦٠ ١٩٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٩عبدالعزيز عادل سيد عبدالعزيز٩٩٩٣٠٥ ١٩٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٠عبدالعزيز على عبدالتواب٩١٨٦٥٠ ١٩٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٣عبدالعزيز محمد ماھر١٠٥٩٧ ١٩٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١عبدالعزيز ممدوح عبدالعزيز الصاوى٢٠٠٣١ ١٩٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٢عبدالعظيم عادل عبدالعظيم٦٤٥٢ ١٩٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٥عبدالعظيم ناجى عبدالعظيم عمر٨٤٣٥١ ١٩٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٠عبدالغزيز على عبدالتواب١٨٦٥٠ ١٩٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٥عبدالغفار محمود حسن محمود٢٦٠٧ ١٩٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٩عبدالفتاح عبدالجليل عبدالفتاح٩١٧٦٣٨ ١٩٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٨عبدالكريم احمد امين محمد١٨٨٩٧ ١٩٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٢عبدالكريم احمد عبدالكريم٢٢١٠٠ ١٩٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٨عبداللطيف حسين محمد عبداللطيف٨٢٥١٧٨ ١٩٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٠عبداللطيف محمد عبداللطيف محمد٨٢٥١١٥ ١٩٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠١عبداللطيف مصطفى عبدالحميد سليمان٩٢٣٤ ١٩٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٠عبد4 احمد عبد٨٢٥١١٤4 ١٩٦٧
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١عبد4 احمد عبد4 عواد١٠١٤٨ ١٩٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠١عبد4 احمد عبد4 محمد٨٤٥٢٩ ١٩٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٢عبد4 احمد محمد عليوه٨٣٢٨١ ١٩٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٩عبد4 اسامه احمد سيد٢١٥٤٣ ١٩٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٣عبد4 ايمن محمد عبدالرحيم الجمل٩٦٤٨ ١٩٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٣٠عبد4 ج;ل عبدالجابر محمد عيد١٧٣٨٥ ١٩٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١عبد4 حسن شاكر محمد ابراھيم٨٣٧٠٤ ١٩٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٧عبد4 رضا محمد احمد٨٢٤١٠٦ ١٩٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٨عبد4 زكريا محمد محمد٨١٧١٥٤ ١٩٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠١عبد4 سعيد عبدالقادر احمد٨١٧٠٠ ١٩٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٠عبد4 سيد احمد عبد4 سيد احمد١٠٦٢٠ ١٩٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠١عبد4 سيد عبد4 عطيه١٧٠١٠ ١٩٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٢عبد4 سيد عبدالناصر٨٢٣٦٢٠ ١٩٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٢عبد4 صابر عيد قاسم٧٠٠٩ ١٩٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١عبد4 عادل رواش محمد سالم١٧٣٧٤ ١٩٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٤عبد4 عبدالحميد عبدالفتاح محمد١٧٦٨٧ ١٩٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١عبد4 عبدالعزيز عبد4 عبدالعزيز٨٢٦٧٩ ١٩٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٠عبد4 عبدالمعز عبد4 ابراھيم١٨٥٥٠ ١٩٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٥عبد4 عصام الدين محمد سيد٧٩٩٧ ١٩٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٣عبد4 عصمت محمود احمد العطيفى١٥١٧٧ ١٩٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٦عبد4 ماھر انور قطب١٢٢٣٨ ١٩٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١١عبد4 ماھر محمد محمود٢١٥٤٥ ١٩٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٦عبد4 مجدى عبد4 عبدالرسول١٦٦٩٤ ١٩٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١عبد4 محمد امين محمد اسماعيل١٩٧٤ ١٩٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٤عبد4 محمد ايوب٢٤١٩٢ ١٩٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٥عبد4 محمد شاكر محمد٨١٦٩٢٦ ١٩٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢١عبد4 محمد عبد4 احمد١٣٠٢٤ ١٩٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٣عبد4 محمد عبد4 حامد١٠٤٦٠ ١٩٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٧عبد4 محمد على عوض٢٠٧١ ١٩٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٣عبد4 محمد مصطفى السيد١٦١٣٣ ١٩٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/٠٩عبد4 محمود محمد عبدالرحمن٨٥٨٨٠ ١٩٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٥عبد4 محمود مدبولى محمد طنطاوى٨٣٢٢٥ ١٩٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٠عبدالمجيد محمد عبدالمجيد١٠٢٣٢ ٢٠٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٨عبدالمجيد محمد عبدالمجيد ابراھيم١٩٨٩ ٢٠٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٣٠عبدالمنعم اسماعيل عاشور اسماعيل١٢٢٣٠ ٢٠٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١عبدالمنعم عبدربه عبداللطيف٩٢٠٠٤٣ ٢٠٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٨عبدالمنعم عفت عبدالمنعم عزازى٦٠٤٨ ٢٠٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٨عبدالواحد صبيح عبدالواحد٨٨٠٩٩ ٢٠٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٧عبدربه دياب سيد خليفه١٥٣٦٩ ٢٠٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٧عبير ابو عرام عفيفى السيد فرغلى١٢٠٨٩ ٢٠٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٩عبير احمد حسين محمد٨١٥٩٠٣ ٢٠٠٨
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٩عبير سامى محمد محمد شرف الدين٢٦٥٨٧ ٢٠٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٥عبير عاطف محمد متولى٨١٣٣٧ ٢٠١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٥عبير عنبر حفنى ابوزيد٥١٣٦ ٢٠١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٦عبير متولى عباس محمد١٧٧٣٧ ٢٠١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٤عبير محمود عبدالرووف سيد٦٩٦٣ ٢٠١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٧عبير نھاد احمد فرج سليمان٨٤٦١٨ ٢٠١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٤عدل محمود سمير محمود٨٨٩٠٢ ٢٠١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٠عربى بيومى على العريف٨٢١٠٢٥ ٢٠١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٥عرفه سيد سيد غنيم٨٤٦٥١ ٢٠١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٤عزت عبدالباسط جاد٨٤٣٢٧ ٢٠١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١عزت عيد عزت محمد عبداللطيف١٨٢٨ ٢٠١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٧عزيزه عبدالعزيز سعيد قطب٦٥٨٠ ٢٠٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٤عصام اسماعيل محمد مصطفى١٦١٣٥ ٢٠٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٨عصام على محمد محمد٣١٦٤ ٢٠٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٠عصام فوزى عثمان سليمان٨٢٠٥٥٩ ٢٠٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٥عصام مجدى دروش٨٣٩٤٦ ٢٠٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٥عصام يوسف نورالدين يوسف٤٥٧١ ٢٠٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١عفيفى مجدى محمد امام محسن١٦٩٥ ٢٠٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢١ع; محمد اسماعيل موسى٨٥٩٦٥ ٢٠٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٤ع; محمود صبرى عبدالرحيم٤٠٢٧ ٢٠٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٤ع; محمود محمد احمد٢٣٣٠٩ ٢٠٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٧ع;ء ابراھيم شعبان ابراھيم١٩٩٧ ٢٠٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٠ع;ء الدين عبدالحفيظ احمد١٥٩٩٩ ٢٠٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٥ع;ء الدين عمار الدين عبدالباسط كساب٢٣٠٧٥ ٢٠٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠١ع;ء السيد عبدالوھاب على٩١٢٩ ٢٠٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٨ع;ء سعد الدين محمود الغنيمى٨٢٠٥١٠ ٢٠٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٢٥ع;ء سيد على عطيه٩٢٣٥٥٨ ٢٠٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٣٠ع;ء عز الدين ابراھيم مرسى٨١٥٩٨ ٢٠٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢١ع;ء عصام احسان مصطفى١٠٩٣٥ ٢٠٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٨ع;ء على عبدالحميد حسونه٨١٥٣٤ ٢٠٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٤ع;ء عماد الدين عبدالحليم زكى٢٥٥٠٥ ٢٠٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١ع;ء كامل عبدالوھاب٦٢٦٤ ٢٠٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١١ع;ء كرم شحاته سيد٨٤٦٣٠ ٢٠٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٠ع;ء كمال طه جوده٩٩٩٢٦٤ ٢٠٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٩ع;ء كمال عبدالھادى جابر٨٤٧٣١ ٢٠٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٩ع;ء محمد محمد عبدالوھاب٨٨٧٤٦ ٢٠٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٨ع;ء وحيد عبدالمنعم طه٦٠٢٩ ٢٠٤٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٨على احمد ابوالع; محمد٨٤٦١٧ ٢٠٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٣٠على احمد على عبدالعزيز٣٤٩٢ ٢٠٤٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٥على احمد على محمد٣٥٠٥ ٢٠٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٩على احمد على محمود المليجى٩٢٣٠٢ ٢٠٤٩
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٥على السيد زين١٦٨٧٥ ٢٠٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٣٠على انور ميزار باتع٨١٥٨٩٤ ٢٠٥١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٥على حسن على شوشه١٥٥٨٣ ٢٠٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٤على حسن عمر حسن٦٣١٩ ٢٠٥٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٥على حسين عبدالھادى٢٤٦٢٦ ٢٠٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١على حسين على محمد١٠٢٠٥ ٢٠٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٥على حسين محمد على موسى١٨٦٧٦ ٢٠٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٧على سعيد على ھيكل٨٣٢٤٩ ٢٠٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١على صالح عبده على عامر٢٠٦٠٣ ٢٠٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٠على صبحى محمد قطب٨٣٦٩٩ ٢٠٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١١على عصام على حسن٨٩٠١٧ ٢٠٦٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١على عطا حلمى حسين١٨٦٣٨ ٢٠٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٥على كامل محمد حميده١١٣٦١ ٢٠٦٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٣٠على محمد عبدالعزيز عبدالرحمن٢٣٢٦٦ ٢٠٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٨على محمود على محمد حسين١٦٠٣١ ٢٠٦٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٠على نزيه على عبداللطيف٤٧٧٩ ٢٠٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٨عليا خالد احمد غزال٢٥٥٦٤ ٢٠٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٣علياء على عمر علياء٨٧٢٧١ ٢٠٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٩علياء محمد الغريب متولى محمد١٠٦٢٨ ٢٠٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٦علياء محمد عبدالرحمن محمد٨١١٢٦٦ ٢٠٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٨عماد احمد عبدالقادر عبدالغنى٨٣٨٥١ ٢٠٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٢عماد الدين احمد انور كامل سعد١٤٢٠٨ ٢٠٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٧عماد الدين احمد عصام محمد ا9مير احمد المنصور٣١٠٠ ٢٠٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٤عماد الدين عبدالغنى اسماعيل محمد٢٣٢٦١ ٢٠٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٥عماد الدين عبد4 محمود عبدالرحيم١٢٣٠ ٢٠٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١عماد حمدى ابراھيم عيسى١٦٩٩٣ ٢٠٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١١عماد حمدى محمد الشامى٨٧١٣٣ ٢٠٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٥عماد حمدى محمد سيف النصر٢٠٠٣٣ ٢٠٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٣٠عماد ص;ح سالم ابراھيم١٩٨٩١ ٢٠٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٩عماد طلعت يوسف زاخر١١٨٤ ٢٠٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٦عماد عادل زكريا امين٣٣٧٤ ٢٠٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٥عماد ناجح بشرى صليب٦٠٨٨ ٢٠٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٨عماره السيد احمد الھادى ھاشم٨١١٠٨٣ ٢٠٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٠عمر احمد عبيد عباس١٢٣٦٦ ٢٠٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٣عمر احمد عمر ابراھيم٩٣٥٨ ٢٠٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢١عمر حسن ابراھيم محمد٨١٢٦٢٠ ٢٠٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٩عمر حسن محمود رياض رفقى٢١٠٥٧ ٢٠٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠١عمر خيرى عبدالرحيم٨٢١٠٨٣ ٢٠٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٦عمر عادل اسماعيل السيد محمد٨٣٦٠٤ ٢٠٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٣عمر فتحى عبدالس;م حسين احمد١٧٧١٤ ٢٠٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١عمر كامل س;مه احمد جوده١١٢٥ ٢٠٩٠
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٢٢عمر لطفى ابراھيم ابراھيم موسى عابدين٣٠٠٩ ٢٠٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٧عمر محمد الناصر محمود١٩٧٦٩ ٢٠٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٠عمر محمد عزب عبدالقادر٥٦٩٧ ٢٠٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٤عمر محمد على طه الرويدى١٥٥٥٦ ٢٠٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢١عمر محمد عمر محمود على٥٠٥٣ ٢٠٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٥عمر محمد محمد الشافعى يوسف١٢٦٠٧ ٢٠٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/٣٠عمر ممدوح محمود حنفى٨٩٠٨٠ ٢٠٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٨عمر ھشام عز الدين فوزى١١١٣٣ ٢٠٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٣عمرو ابراھيم ابراھيم احمد١٠٤٠٦ ٢٠٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٤٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٥عمرو احمد اسماعيل عمر٥٢٧٦ ٢١٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٧عمرو احمد المعتز سيد محمد٢٠٦٥ ٢١٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٥عمرو احمد بكرى عبدالجواد٢١٥٤٤ ٢١٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٩عمرو احمد زكى احمد٩١٣٤ ٢١٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٥عمرو احمد على ابراھيم٨٨٩٤٥ ٢١٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٣عمرو احمد محمد حسنين١٦٢٤ ٢١٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠١عمرو احمد محمد محمد بيومى١٥٦٤٧ ٢١٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠١عمرو احمد محمود خلف ٥٨١٠4 ٢١٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١عمرو احمد نشات عبدالحليم عبدالعليم٨٤٣٨٣ ٢١٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٩عمرو انور محمد حسين٥٤٢٣ ٢١٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٠٦عمرو جمال احمد ابراھيم٨٩٢٢٥ ٢١١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٧عمرو جمال الدين حسين حسين سرحان١٧٣٤٧ ٢١١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٢٥عمرو جمال حسن المھدى٨٢٤٣٧ ٢١١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٨عمرو جمال خليل السيد حجازى٨٤٧٢٣ ٢١١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٢عمرو حاتم مصطفى ابرھيم١٧٠٢٤ ٢١١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٦عمرو حسن فتحى عبدالمنعم٤٨٨٤ ٢١١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٣عمرو حمدى محى ابراھيم عوض٨٣٦٣٩ ٢١١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠١عمرو رجب السيد على١٩٠٤٦ ٢١١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٦عمرو رجب حسن سالم٢٤٥١٨ ٢١١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٠عمرو رضا عبدالعزيز محمد٨٢٨٠٢١ ٢١١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٠عمرو رضا عبدالمولى قطب٨٢٥١٨٨ ٢١٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١عمرو سعود حسن محمود٦٤٧٠ ٢١٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٦عمرو سعيد عباس مرسى١١٣٥٠ ٢١٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٢٠عمرو سعيد محمود حسن٣٥٦٠ ٢١٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٤عمرو سميح محمد الرباش٢٤٠٩١ ٢١٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٦عمرو سمير سيد محمد السيد٨٣٩٦٧ ٢١٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٢عمرو سميرفؤاد محمد١٨٥٢٣ ٢١٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٦عمرو سيد محمد عطا ٦٢٩٠4 ٢١٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١عمرو شعبان عبدالوھاب محمد٢٨٠٦٩ ٢١٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٩عمرو صالح سيد فرج٥٨٤٦ ٢١٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٨عمرو صبحى عبدالفتاح حسب ٥١٧٠4 ٢١٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٣عمرو طارق عبدالرحمن سليمان عامر٨٢٤١١٠ ٢١٣١
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٨عمرو طارق محمد على السبكى٨٨٣٥٢ ٢١٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠١عمرو طارق محمد محمد سالم٨٤٣٧٦ ٢١٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١عمرو عادل دينارى عبدالمعطى٢١١٠١ ٢١٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٠٧عمرو عادل محمد جمال السيسى١٢٥٣٧ ٢١٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٠عمرو عادل منير احمد٥١٦٨ ٢١٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٤عمرو عاطف عبدالحميد العدل٢٢٧١٥ ٢١٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠١عمرو عبدالستار موسى٢٤٠٢٧ ٢١٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١عمرو عصام احمد عبدالمنعم٢٣٢٢ ٢١٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٣عمرو عصام فتحى محمود١٦١٣١ ٢١٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٧عمرو فؤاد محمد ابوالعباس١٦٣٣٩ ٢١٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٢عمرو فاروق محمد حموده٨١٧٣٧ ٢١٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٢عمرو فتحى محمد على على١٥٢١١ ٢١٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١عمرو فھمى عبدالراضى١٢١٢١ ٢١٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٧عمرو كمال الدين عبدالمعبود محمود بحر٨٨١٧٥ ٢١٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١١عمرو كمال عبدالحليم عبدالمجيد٨١٨١٥٠ ٢١٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٦عمرو مجدى على محمد مشعل٢٤٨٣ ٢١٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٧عمرو محمد ابوالع; على١٣١١٤ ٢١٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٠عمرو محمد احمد ابراھيم١٢٢٦٤ ٢١٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٦عمرو محمد احمد حسن٦٤٥٦ ٢١٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٣عمرو محمد سعد احمد اللبيدى٩٦٦٥ ٢١٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٨عمرو محمد سيد درويش٢٦٥٨٩ ٢١٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٧عمرو محمد سيد عبدالعزيز١٠٢٢٦ ٢١٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٦عمرو محمد سيد عبدالمقصود٧٠٠٣ ٢١٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٨عمرو محمد عبدالرحمن مرسى١٨٩٤٢ ٢١٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١عمرو محمد عبدالمنعم١٠١٤٩ ٢١٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٠عمرو محمد فرماوى عاشور٢٢٦٤٥ ٢١٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٥عمرو محمد قدرى لطفى عيطه فوده٨٧٨١٦ ٢١٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٣عمرو محمد محمد محمود١٢٢٨٧ ٢١٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٠عمرو محمود عبدالجواد محمد ابو داھش٢٦٥٢١ ٢١٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٤عمرو محمود عبدالس;م محمود٤٢٥٣ ٢١٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٦عمرو محمود محمد حسنين٨٢٥١٨١ ٢١٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٩عمرو مدحت عدلى حسان٨٤١٨٦ ٢١٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٦عمرو منصور عبدالرحمن١٨٨٢٠ ٢١٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٧عمرو نور الدين عبدالحميد٨٢٢٥٦ ٢١٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٧عمرو ھانى احمد على نوار١٢٤٦٠ ٢١٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٣عمرو ھانى محمد كمال على٢٦١٠ ٢١٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٧عمرو ھانى محمود على١٨٨٦٣ ٢١٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٠عمرو ھشام عبدالمطلب عبدالس;م١٠٩٥٠ ٢١٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/١١عمرو وائل فؤاد محمد٤٠٥٨ ٢١٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٦عمرو يوسف عز الدين عبدالفنتاح محمد يسن٢٠٠٦ ٢١٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٦عھد محمد ھاشم محمد٦٥٧١ ٢١٧٢
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٨عيد رمضان منشاوى على١٧٦١٦ ٢١٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٣١عيسى ص;ح محمد عبداللطيف٢٣٠٤٠ ٢١٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١غاده احمد سيد مطراوى محمد٨٤١٩٥ ٢١٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠١غاده اسماعيل امين محمد٨١٥٩٠٤ ٢١٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٠غاده اشرف شعبان مصطفى٨٩٠٩٥ ٢١٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٩غاده اشرف يحى محمد٨٢٢٠٢ ٢١٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٥غاده جمال محمد عثمان٨١٥٦٥١ ٢١٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٦غاده عادل حسن السيد١٣٢٣٦ ٢١٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٩غاده عبدالعال محمود عبدالعال٨٥٩٧٥ ٢١٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٩غاده محمد رضا امام٦٦٣٠ ٢١٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٤غاده محمد عبده عبدالحافظ٢٤١٧٢ ٢١٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٠غدير احمد زين العابدين عبدالس;م٨٢٥٤٥٢ ٢١٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٨غدير عاطف شريف محمد شريف٨٥٨٩١ ٢١٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١غدير عبدالمنعم حنفى عبده٨٨٨٠٧٨ ٢١٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٦غدير مسعود عباس محمود سيد احمد١٧٧٣٦ ٢١٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٧فؤاد عصمت فؤاد محمد منتصر٧٠٤٣ ٢١٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٦فؤاد محمد حلمى الشاذلى٢١٥٩٦ ٢١٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠٥فاتن ابراھيم احمد احمد سليمان١١٣١٤ ٢١٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٢فاتن ابراھيم محمد السيد١٢٥٣٦ ٢١٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٧فاتن ص;ح محمود عبدالمقصود٨٩٦٩ ٢١٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٩فادى اسطفانوس وھبه ميخائيل٤٩٦٨ ٢١٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٨فادى صموئيل انطون عياد٢٢١٥٣ ٢١٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٢فادى فرنسيس عدلى شحاته٢١٥٤٢ ٢١٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١١فادى يوسف روبيل بولس٨٣٨٤٥ ٢١٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١فاروق جمال السيد عبدالحى١٦٩٧٣ ٢١٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٤فاروق ممدوح فاروق مصطفى٨٧٣٥١ ٢١٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٨فاطمه ابراھيم فھمى عامر٨١٧٥٠٩ ٢١٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٦فاطمه ابراھيم محمد ابراھيم٥٢٢٣ ٢٢٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٦فاطمه احمد شعبان حسن٢٠٠٣٧ ٢٢٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٦فاطمه احمد منصور٨٩٧٩ ٢٢٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٠فاطمه اشرف احمد٦٠٠٥ ٢٢٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٤فاطمه اشرف مصطفى علي٩٩٣٠٣٤ ٢٢٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١فاطمه الزھراء احمد احمد احمد الخولى١١٩٣ ٢٢٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٧فاطمه الزھراء عاشورعبدالمجيد عويس٢٥٣٨٧ ٢٢٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٨فاطمه الزھراء عبدالحميد محمد الشمندى١٢٥٢٨ ٢٢٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٤فاطمه الزھراء محمد احمد على١٨٩٦٩ ٢٢٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٥فاطمه الزھراء مصطفى سليم محمد١٤٢٨٩ ٢٢٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٠فاطمه الزھراء مھدى عبدالحميد٤٩٥٩ ٢٢١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٢فاطمه الزھراء وحيد مصطفى محمد صالح٨٤٦٢٣ ٢٢١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٦فاطمه بسيونى عبدالفتاح محمد٨١٥٨٦٤ ٢٢١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٥فاطمه شحاته ابراھيم شحاته محمد١٦٦٢٩ ٢٢١٣
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٠فاطمه طارق على عويس محمد٢٣٤١ ٢٢١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٦فاطمه طه محمود برقى١٦٦٢٦ ٢٢١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١فاطمه عبد4 محمد محمد الشرقاوى١٠٠٧٦ ٢٢١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠١فاطمه على مصطفى على عمر٣٣٩٤ ٢٢١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٣فاطمه محمد الدسوقى محمد ابو ھبه٩٥٣٢ ٢٢١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٤فاطمه محمد حامد محمد الشيخ١٢٣٧٣ ٢٢١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١فاطمه محمد حسن احمد٢٦٠٣٨ ٢٢٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١١فاطمه محمود ربيع احمد٨٩٧٨ ٢٢٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٢فاطمه مصطفى عبدالحميد شحاته١٦٣٠٠ ٢٢٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢١فايزه محمود حامد محمود١٤٢٨٧ ٢٢٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٠فايقه تركى عبده يونس١٠٥٠ ٢٢٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠١فتحى نبيل فتحى امين٩٥٩٦ ٢٢٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٠فراج عبدالعال عبدالجواد ابراھيم٨١٤٦٠ ٢٢٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١١فرج محمد كامل مصطفى٢٤٠٩٩ ٢٢٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٩فرح فاضل فتحى العدوى٩٩٩٢٨٩ ٢٢٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٤فردوس محمد رجب شحاته٢١١٦٥ ٢٢٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١١فريده جمال سعيد عبدالفتاح٦٥٦٥ ٢٢٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٣فھمى عبدالمنعم عبد4 احمد٦٩٥٤ ٢٢٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٦فھمى مصطفى فھمى عبدالمقصود٩٩١٧٦٧٢ ٢٢٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١فواد عبدالمجيد فواد احمد٢٦٦٢٧ ٢٢٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٤فورا ماھر عبدالخالق عزيزه٢٢٠٣٤ ٢٢٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٩فوزى حسن فوزى شريف٨١٧١٧ ٢٢٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٤فيصل نبيل محمد عبدالرحمن٢١٥٥٥ ٢٢٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٠كاترين فليم نعيم فرنسيس٣٣٥٧ ٢٢٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٨كارولين نجيب بخيت٨٩٧٤ ٢٢٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢١كامل حسن كامل محمد فرحات٨٣٢١٥ ٢٢٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/١٨كاميليا سيد عبدالفتاح٦٢٤٤ ٢٢٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٣كاميليا سيف ا9س;م امين محمد٩١١٨ ٢٢٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١كرستين صبحى سعد بشاى٢٣٢٩٨ ٢٢٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٤كرستينا بطرس ابراھيم جرجس٨٢٤١٤٥ ٢٢٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٥كرستينا فليب مرعى ميخائيل٨١٦٢٨ ٢٢٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٣٠كرستينا كمال ابراھيم٢٤٠٠٨ ٢٢٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١كرستينا نعيم برتله حبيش٢٥٠٨١ ٢٢٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٥كريستين وجيه شكرى حنا عوض٨٤٦٣٢ ٢٢٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٥كريستينا فليب مرعى ميخائيل١٦٢٨ ٢٢٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٥كريم ابراھيم محمد السيد٨١٨٧٨ ٢٢٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١كريم احمد عبداللطيف على٨١٩٦٦٨ ٢٢٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١كريم احمد عبد4 حسن٢٢٦١٢ ٢٢٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٧كريم احمد فؤاد مصطفى احمد ابو النبى١٠٤٥ ٢٢٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٨كريم احمد محمد محمد١٦٣٧١ ٢٢٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٠كريم احمد محمود عبدالس;م٨٥٦١٠ ٢٢٥٤
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/١٦كريم اسماعيل حلمى عبدالمنعم ناصف٤٤٢١ ٢٢٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٥كريم امين سيد٢٤٠١٣ ٢٢٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٤كريم بدير محمود موسي٢٥٥٩٣ ٢٢٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٥كريم جمال شندى حمد٩٣٠١ ٢٢٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٦كريم حامد طه محمود٩٦٩٦ ٢٢٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٣كريم حسين عبدالعال حسين٨٤٢٢١ ٢٢٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٠كريم رضا حلمى موسى٨١٥٨٩٦ ٢٢٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٨كريم رضا عبدالفتاح عبدالغنى٨٨٣٠٤ ٢٢٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٣كريم رمضان محمد ابراھيم١٢٦٥٥ ٢٢٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٤كريم سعيد عبدالمنعم على محمد١٠٦٢٤ ٢٢٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٤كريم سيد على السيد٨٧٣٤٠ ٢٢٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٧كريم عاطف محمود على١٢٥٩٩ ٢٢٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١كريم عبدالحليم احمد ابراھيم١٨٦٨٨ ٢٢٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٢كريم عبدالحميد سعيد زيد راضى٨٣٧٣٨ ٢٢٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٩كريم عبدالعزيز محمد شاذلى١٠٥٦١ ٢٢٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠١كريم عبد4 عبدالھادى١٩٨٨٠ ٢٢٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٨كريم عصام محمد محمد منصور٨١٠٥٣ ٢٢٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٩كريم عمر عمر امام حسن١٦٠١٥ ٢٢٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٤كريم عمرو احمد محمد١٩٥٣٦ ٢٢٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٢كريم فتحى عبدالصبور محمد٨٨١٨٤ ٢٢٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١كريم فرج عبدالشافى مصطفى٨٣٢٢٠ ٢٢٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٣كريم كامل عبدالس;م محمد١٦١٤٧ ٢٢٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٥كريم مجدى محمد٢٨٣١٦ ٢٢٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٨كريم محمد ابوالع; محمود١٣١٩٢ ٢٢٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٠كريم محمد اسماعيل عوض٢٢٢٩٠ ٢٢٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١١كريم محمد السيد محمد عوض ٢٦٦٢٦4 ٢٢٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٢كريم محمد حسن٣٤٨٤ ٢٢٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠١كريم محمد شحاته على ابوالع;١٦٣٩٧ ٢٢٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٦كريم محمد ص;ح الدين عبداللطيف خليل٢٥٥٦٦ ٢٢٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٧كريم محمد عبدالحليم موسى٢٢٣٠٤ ٢٢٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٢كريم محمد عبدالصبور محمد١٧١١٢ ٢٢٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٥كريم محمد عبدالعظيم محمد حنفى١٠٣٤ ٢٢٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١١كريم محمد على على٨٢٩١٠٩ ٢٢٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٥كريم محمد فتحى قطب٩٩٩٢٦٥ ٢٢٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٣٠كريم محمد قدرى لطفى عطيه فوده٨٧٨١٥ ٢٢٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١كريم محمد كامل مصطفى٨٢٧٠٢٩ ٢٢٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٧كريم محمدين عيد ابراھيم٢٥٣٢٢ ٢٢٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٦كريم محمود عبد4 عبدالمجيد٤٢٩٣ ٢٢٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٠كريم محمود عبد4 مصطفى٨٧٠٧٢ ٢٢٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٨كريم محمود فھمى١٨٨٠٦ ٢٢٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١١كريم محى الدين محمد ابراھيم٤٠٤١ ٢٢٩٥
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١كريم مصطفى كمال الدين احمد التھامي٨١٧٤٢١ ٢٢٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٥كريم مصطفى مصطفى محمد بھجت٨٣٢٤٥ ٢٢٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٠كريم نبيل محمد منھى٨٣٩٨٩ ٢٢٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٤كريم يحيى دسوقى خليل عثمان٨٢١٠٠١ ٢٢٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٧كريمان رضا محمد عبدالغنى٨٥٥٩٣ ٢٣٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢٦كريمه عبده عبدالحافظ محمد١٣٠٢٢ ٢٣٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٣كمال عبدالمنعم كمال حسن٥٤٠٩ ٢٣٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٧كيرستين بطرس يوسف عوض٢٥٣٤٣ ٢٣٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٥كيرلس بولس وھيب ب;مون٨٢٤٢٤٤ ٢٣٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٢كيرلس ثابت تادرس جاد٢١٥٥٧ ٢٣٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٨كيرلس جميل مسعد بشاى٥٣٥٣ ٢٣٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٨كيرلس غطاس فھيم صالح٢٢٠٦٣ ٢٣٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٩كيرولس كمال نسيم ارمنيوس١٧٧٧٩ ٢٣٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٢لؤى على صادق عبدالمجيد صادق١٦٣٧٠ ٢٣٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٤لؤى محمد جمال الدين محمد حسين٨٠٠٣ ٢٣١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١١لبنى بسيونى فتح 4 شعبان٦٥٦٩ ٢٣١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠١لبنى جمال على صادق المرصفاوى٩١٨٠ ٢٣١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٧لبنى سعيد عبدالحميد طير٣٠٩٧ ٢٣١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٥لبنى فوزى محمد١٦٥٠٣ ٢٣١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٥لبنى فيصل ابراھيم المتبولى١٤٠٦١ ٢٣١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١١لبنى محمد احمد على عميره٢٢١٥٤ ٢٣١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/٢٣لقاء سعيد عبدالحميد محمد٩٩٣٠٥ ٢٣١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٨لليان رفعت عزيز بشاى٨٥٨٧٣ ٢٣١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢١لمياء احمد عبدالمنعم مرسى مشتاق٢٤٥٣٨ ٢٣١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٤لمياء عبدالستار مصطفى على١٦١٣٢ ٢٣٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٢٣لميس محمود محمد٩١٧٥٣٠ ٢٣٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٦لند عاطف كامل عطيه٢٣٤٠ ٢٣٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٣ليزا كرومل ونه زخارى٥٣٧١ ٢٣٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٦ليزا مجدى حنا ابراھيم٦٩٨٧ ٢٣٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٢ليلى حسن محمد حامد منصور٨٧٠٥٣ ٢٣٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٣ليلى سيد محمود محمد٨١١٢٥٣ ٢٣٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٣لينا اشرف عبدالس;م محمود عبدالوھاب٥١٠٢ ٢٣٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٥لينا عبدالعزيو عطوه عبدالعزيز دياب١٧٠٧٧ ٢٣٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٧لينى ممدوح ابراھيم محمد الفخرانى٨١٨٢٥٨ ٢٣٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٦مؤمن احمد حسن عبدالرحيم٥٤٢٢ ٢٣٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٩مؤمن السعيد محمد نزيه١٥٥٧٨ ٢٣٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٣٠مؤمن محمد محمود المعظمى١٠٢٢٨ ٢٣٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٢مؤمن محمود محمد ابراھيم١٥٧٠٥ ٢٣٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٥ماجد سعيد سيد احمد٢٤٥٤٩ ٢٣٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠١ماجد عاطف السيد عاشور١٦٠١٩ ٢٣٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٣٠ماجد عاطف يوسف مرسى٦٧٩١ ٢٣٣٦
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٥ماجد نبيل خليل٥٣٦٤ ٢٣٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٢ماجده محمد ھشام فاروق٨٢٣٦٥٤ ٢٣٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٩مادلين سامح زكا٢٨١٠٣ ٢٣٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٢مارجريت نبيل فھمى حنا٩٩٢٦٢ ٢٣٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠١مارجون مجدى فكرى جرجس٨١٩٦٠٦ ٢٣٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٤مارك عصام وديع نسيم٢٥٣٩٥ ٢٣٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٨مارك ناجى حنا عبدالسيد٨٥٨٧٥ ٢٣٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٢مارك نجيب فھمى نجيب٣٥٦٤ ٢٣٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٣ماركو ھانى جرجس عريان١٥٥٩٦ ٢٣٤٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٩مارلين عصمت كامل كراس١٣٢٢٥ ٢٣٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٠مارى سامى ميخائيل١٥٠٤١ ٢٣٤٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٦مارى نصر سناده سعد١٩٠٧٢ ٢٣٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٢ماريان ابير حلمى دانيال٦٢٧٦ ٢٣٤٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٠ماريان شوقى نقيب٨٩٧٣ ٢٣٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٣ماريان صليب محبوت٨٤٦٨٤ ٢٣٥١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٥ماريان ميشيل انطوان٨١٩٦٠١ ٢٣٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٤ماريان ميشيل رزق غطاس١٨٠٩٧ ٢٣٥٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٠ماريمان جابر حنا٢٨١٠٥ ٢٣٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠١مارينا تيموثاوس حليم خله٥٧٨٧ ٢٣٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٨مارينا رفعت نصيف سليمان٨٣٨٩٣ ٢٣٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٢مارينا زكريا اديب سدراك٣٠٠٢ ٢٣٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٢٦مارينا سامى فايز جورجى٢٥٥٣٧ ٢٣٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٥مارينا س;مه ناشد غالى٨٢٢٣٢ ٢٣٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٤مارينا عادل نجيب زكى٨٥٨٥١ ٢٣٦٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٩مارينا ماھر مي;د٩١٧٦٣٢ ٢٣٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٢مارينا ناجى صبحى١٢١٢٧ ٢٣٦٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢١مارينا وجيه عزيز جرجس٥١٣٣ ٢٣٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٧ماريھام نبيل نصيف فھمى٨٥٩٩٣ ٢٣٦٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٨ماريو فھمى حلمى اسكندر٤٩١٢ ٢٣٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٩مامون ناصر مامون٢٢٥٨٥ ٢٣٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٦ماھر اسامه فتحى عبدالخالق١٨٩٤٠ ٢٣٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٣ماھر كمال شاكر محمد١٢٦٥٢ ٢٣٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٧ماھر نادى فليمون اديب٢٣٠٣٨ ٢٣٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٨ماھيتاب السيد السيد سالم٨١٣٠٥٤ ٢٣٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٤ماھيتاب عصام محمد يوسف سرى٨١٥٨٥٨ ٢٣٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٠ماھيتاب مجدى سليمان١٥٠٣٤ ٢٣٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٣٠مايا محمد احمد عزت س;مه١٩٠٧٧ ٢٣٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٣مايسه سيد رجب٨٢٣٦٥٢ ٢٣٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٤مايكل مجدى رياض بشاى٢٣٠٣٩ ٢٣٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢١مايكل مجدى منير رياض٢٣٠٠٢ ٢٣٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٢مايكل محفوظ دانيال ولسن١٨٣٢٥ ٢٣٧٧
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٣مايكل منير كمال حنا١٠٤١٦ ٢٣٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٣مايكل ھنى عبدالم;ك وھبه٥١٦٦ ٢٣٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١مبارك ريان مبارك محمد٨٢٣٦٣ ٢٣٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٨مجدى احمد محمد احمد٢١٤٣ ٢٣٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٧مجدى عادل محمد جبريل٨٩٢٣٦ ٢٣٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٤مجدى محمود عبدالحميد ابوالعطا٨١٧٤٣٣ ٢٣٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٣محسن صبرى محمد محمد عماد١٠١٢٠ ٢٣٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٣١محسن محمد عبدالرحمن٨٢١٢١٠ ٢٣٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٩محمد ابراھيم احمد ابراھيم٨٣٦٠٥ ٢٣٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٦محمد ابراھيم اسماعيل محمد٩٩٤٨٣٩ ٢٣٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/٢٣محمد ابراھيم الدسوقى ابراھيم المراكبى١٠٣٥٨ ٢٣٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٠محمد ابراھيم الدسوقى محمد يوسف٤٢٦٢ ٢٣٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٨محمد ابراھيم السيد ابراھيم٢١١٠٥ ٢٣٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٧محمد ابراھيم السيد امام٢٦٣٠ ٢٣٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠١محمد ابراھيم شبل السيد القاضى٨٢٣٤ ٢٣٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٨محمد ابراھيم صابر عبداللطيف٢٢٦٣٦ ٢٣٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٤محمد ابراھيم عبدالبارى عبدالرحمن٨٢٢٦٦٧ ٢٣٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٣١محمد ابراھيم عبدالطيف ابراھيم٢٣٠٦٢ ٢٣٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٧محمد ابراھيم عبدالفتاح٩١٧٦٢٤ ٢٣٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٢محمد ابراھيم محمد ابراھيم٨٣٦٩٨ ٢٣٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٧محمد ابراھيم محمد ابراھيم٨٣٧٧٢ ٢٣٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٦محمد ابراھيم محمد عبدالعزيز٦٩٠٤ ٢٣٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٥٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٢محمد ابراھيم محمد محمد عوف٢٤٠٥٥ ٢٤٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٥محمد ابراھيم محمود احمد رافت٨٤٦٨٩ ٢٤٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢١محمد ابو الفضل احمد محمود٥٢٤٤ ٢٤٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٥محمد ابو حسين محمد جبر٣١٦٩ ٢٤٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٨محمد ابو خالد احمد محمد صديق٨٣٥٠١ ٢٤٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٢محمد ابوالع; عبدالعزيز محمد٢٢٠٢٦ ٢٤٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٦محمد ابوالع; عبد4 احمد٢٤٦٢ ٢٤٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٨محمد ابوبكر عبدالعظيم عبدالباقى٨٥٦٥٤٥ ٢٤٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٥محمد احسان محمود احمد٩١٨٨ ٢٤٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٢محمد احمد ابراھيم احمد عامر٨٧٣٤٨ ٢٤٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٣محمد احمد ابراھيم راضى٦٦٥١ ٢٤١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٨محمد احمد ابراھيم عثمان٨٨١٢٣ ٢٤١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠١محمد احمد احمد احمد٨١٨٢٩٥ ٢٤١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٤محمد احمد احمد عبدالوھاب٨٢٥٤٦٢ ٢٤١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٢محمد احمد احمد عثمان١٥٥٨٤ ٢٤١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٨محمد احمد السيد احمد الجزار٨١٥٥٤٨ ٢٤١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١محمد احمد السيد التراھونى٦٣٧٤ ٢٤١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٠محمد احمد السيد السعيد صالح٩٩٩٢٨٢ ٢٤١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٩محمد احمد انور حسن عبدالواحد١٧٧٩٠ ٢٤١٨
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠١محمد احمد انور مصطفى١٢٣٧١ ٢٤١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٣٠محمد احمد بدر الدين احمد٨٣٦١٦ ٢٤٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٦محمد احمد بربرى احمد٢٦١٣٩ ٢٤٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٢محمد احمد بيومى محمود٨١٥٨٥٥ ٢٤٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٠محمد احمد جاد محمد٢٢٠٠٨ ٢٤٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٣محمد احمد حسنى برين١٧٣٥٥ ٢٤٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١محمد احمد حلمى محمود٢٦٤٠ ٢٤٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٥محمد احمد زينھم س;مه محمد١٧١٣٧ ٢٤٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٧محمد احمد سعد عبده١٥٥٩٧ ٢٤٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٣محمد احمد س;مه س;مه البلتاجى٨٤٢١٣ ٢٤٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٠محمد احمد ص;ح الدين٩٩٦٧٨٦ ٢٤٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٣محمد احمد عادل احمد مصطفى خطاب٨٢١٨٣ ٢٤٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١١محمد احمد عبدالعزيز الداعى٨١٢٦١٨ ٢٤٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٦محمد احمد عبداللطيف السيد٨٢٢٢٦ ٢٤٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٥محمد احمد عبد4 عبدالجواد٢٢٣٠٠ ٢٤٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٧محمد احمد عبدالمنعم عامر١٢٦٥٠ ٢٤٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٦محمد احمد عثمان رياض٨٤٣٠٢ ٢٤٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٧محمد احمد عطا 4 احمد٨٢٠٥٢٣ ٢٤٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٣٠محمد احمد علوى١٣٥٧ ٢٤٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٣محمد احمد على احمد٨٢١٢١١ ٢٤٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٥محمد احمد على احمد١٧٦٧٥ ٢٤٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٧محمد احمد على سليمان كشاف١٠٩٩٠ ٢٤٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٢محمد احمد غريب محمد٩١٧٦٣٦ ٢٤٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢١محمد احمد فؤاد مصطفى١٠٣٤١ ٢٤٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١محمد احمد كمال رمضان٨٠٠١ ٢٤٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٥محمد احمد محمد احمد٢٣١٢٧ ٢٤٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١محمد احمد محمد احمد١٠٩٣٧ ٢٤٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٢محمد احمد محمد السيد٨٣٨١٨ ٢٤٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١٢محمد احمد محمد الشفعى٨٢٣٢٣٩ ٢٤٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٥محمد احمد محمد حسن٩١٧٥٢٢ ٢٤٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٩محمد احمد محمد رشاد على جابر٨٢٥١٦١ ٢٤٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٧محمد احمد محمد سيد احمد٨١١٢٣٠ ٢٤٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٨محمد احمد محمد عبدالرازق٨١٠٨٣١ ٢٤٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٧محمد احمد محمد عبداللطيف٨١٧١٥٣ ٢٤٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٤محمد احمد محمد عطيه٤٤٣٤ ٢٤٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٧محمد احمد محمد على٤٤٧١ ٢٤٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٨محمد احمد محمد على٨٧١٠٣ ٢٤٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٤محمد احمد محمد على عوف٥٤٣٨ ٢٤٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٥محمد احمد محمد غريب٩٥٣١ ٢٤٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٣٠محمد احمد محمد محمد صباح٦٧٩٥ ٢٤٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٥محمد احمد محمد وصفى٩٩٩٢٦٨ ٢٤٥٩
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٣محمد احمد محمود لطفى١٧٥٩٠ ٢٤٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٩محمد احمد مدنى احمد٨١٣٠٦٦ ٢٤٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١محمد احمد مصطفى سرحان١١٥٩ ٢٤٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٣محمد احمد وردانى عبدالوھاب٥٩٤١ ٢٤٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٥محمد اسامه ابراھيم مصطفى٨١٠٦٧ ٢٤٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٧محمد اسامه اسماعيل حسن١٩٩٠٣ ٢٤٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٧محمد اسامه السيد مصطفى٨١٧٥٣٧ ٢٤٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٣محمد اسامه حسين محمد١١١١ ٢٤٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٠محمد اسامه عبدالسميع محمد٨٣٦٧٩ ٢٤٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٢محمد اسامه محمد بدر٤٨٣٤ ٢٤٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠٤محمد اسعادى احمد احمد٨١٥٤٩ ٢٤٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٣محمد اسماعيل ابراھيم اسماعيل٢٥٣٢٧ ٢٤٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٧محمد اسماعيل امين محمد٨١٥٩٠٢ ٢٤٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٥محمد اسماعيل بيومى٨١٩٦٢٥ ٢٤٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١محمد اسماعيل سالم٢٨٣٣٩ ٢٤٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٢محمد اشرف حسن محمد٨٤٦٥٧ ٢٤٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٣٠محمد اشرف سعيد سيد١٥٨١٠ ٢٤٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٨محمد اشرف عبدالوھاب عبدالرحمن٨١٥٨٥٦ ٢٤٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٥محمد اشرف محمد رضا عبدالجواد٢٨٠٧٢ ٢٤٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٤محمد اكمل محمد عمار١٧٣٤١ ٢٤٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٣محمد ا9مبابى س;مه مرعى٨٨١٩٣ ٢٤٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٦محمد ا9مير محمد سليم١٩٥٣٣ ٢٤٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٣محمد الجوھرى الحسينى احمد٨١٤١٩٥ ٢٤٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٨محمد السيد ابوزيد محمد الحبشى٨٢٥٤٥٩ ٢٤٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١١محمد السيد حسن شعبان١٠٣٥٢ ٢٤٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٧محمد السيد عبدالرحمن على٢١٠٨٤ ٢٤٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٥محمد السيد على حسن عمران٢٢٠٩١ ٢٤٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٣محمد السيد فھيم محجوب٨٣٩٩٥ ٢٤٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١محمد السيد متولى السيد١٦٦٩ ٢٤٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٣٠محمد السيد محمد عليوه٤٤٩٢ ٢٤٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٧محمد السيد محمود السيد٩٨٤٩٨ ٢٤٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٣محمد السيد يسن محمد٨١٥٣٠٨ ٢٤٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٢محمد السيد يوسف عيسى٤٨١٢ ٢٤٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١محمد الشافعى قبيصى ضيف١٧١٤١ ٢٤٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٤محمد الشحات سعد احمد٣١٤٠ ٢٤٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٦محمد المحمدى اسماعيل موسى٦٠٠٠ ٢٤٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٣٠محمد امام احمد محمد سليط٣٠١٩ ٢٤٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٠محمد امين السيد سليم٢٥٤٩٥ ٢٤٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٣محمد انور حسين احمد٨١٠٨٠ ٢٤٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٨محمد انور زينھم عبدالعزيز٨٤١٠٨ ٢٤٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٤محمد بدر الدين اسماعيل محمد موسى٥٨٣٨ ٢٥٠٠
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٦محمد بشرى حامد خليل زيدان٥٩١٦ ٢٥٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٣محمد بھاء الدين عبدالوھاب١٠٥٥٦ ٢٥٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٥محمد بھاء الدين محمود احمد عوض ٨٣٥٠٩4 ٢٥٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٦محمد بھاء سامى حسين١٧٣٤٢ ٢٥٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٤محمد بھجت احمد سليمان٨٧٣٢٨ ٢٥٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١محمد تحسين محمد رزق مطر١٦٦٧٦ ٢٥٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٩محمد ثروت محمد السيد١٠١٩٣ ٢٥٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٥محمد ج;ل عبدالحفيظ عبدالمحسن٨١٥٥٢٣ ٢٥٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٥محمد ج;ل عبدالمنعم فايد٤٢٦٠ ٢٥٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠١محمد جمال ابراھيم على٨٢٣٦٠٥ ٢٥١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٥محمد جمال ابوالع;٨٧٩٤٦ ٢٥١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١٣محمد جمال احمد خليل٢٨٣٤٦ ٢٥١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٠محمد جمال احمد عرفه٦٢٥٩ ٢٥١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٠محمد جمال الدين سالم سالم١٦٦٧٢ ٢٥١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٣محمد جمال امين٨٢٢٦٢ ٢٥١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٩محمد جمال جاد٢٨١٢٤ ٢٥١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٤محمد جمال حسنين حسن٨٨٣٠٥ ٢٥١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٤محمد جمال حسين مكاوى١٣٥٠ ٢٥١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢١محمد جمال رمضان عبداللطيف١٥٧١٨ ٢٥١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٤محمد جمال سعيد عباس دينا٨٤٣٠٤ ٢٥٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٣محمد جمال سليمان السيد٢٢٢٣٦ ٢٥٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٩محمد جمال شكرى محمد١٩٨٨٩ ٢٥٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٧محمد جمال عبد4 يحيى٩٥٩٠ ٢٥٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٤محمد جمال على عبدالعظيم١٤٣٦٨ ٢٥٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٥محمد جمال على عبداللطيف٢٣٥٠٤ ٢٥٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٥محمد جمال محروس١٦٥٢٤ ٢٥٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٣محمد جمال محمد٢٢١١٥ ٢٥٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢١محمد جمال محمد عبدالمعطى الشعراوى١٢٥٧٦ ٢٥٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٤محمد جمال محمد محمود سرور١٠٧٣٩ ٢٥٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٨محمد جمال محمد ناصر٨٢٠١١٠ ٢٥٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٨محمد جمال مصطفى حسن٤٤١١ ٢٥٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٦محمد جمعه توفيق منصور٨٤٥٤٥ ٢٥٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٤محمد جمعه محمد على الفقى٢٥٢٣٨ ٢٥٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٤محمد جمعه محمود عبد٨٨٥٥٧4 ٢٥٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١١محمد حامد على محمد٢١٥٨٠ ٢٥٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٠محمد حامد محمود٩١٧٥٤١ ٢٥٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٢محمد حامد منصور احمد٢١١٠٢ ٢٥٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٨محمد حجاج ابوالحسن سيد ا9فيونى٢٤٢٩٢ ٢٥٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٦محمد حجازى فرحات عبدالعال٨٢٠٥٣٨ ٢٥٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٢محمد حجازى محمد عبدالمجيد٢٠٩٤ ٢٥٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٠محمد حسام الدين حسن عباس٣٥٧٩ ٢٥٤١
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٣محمد حسام طلعت خورشيد١٦١٠١ ٢٥٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٧محمد حسام عبدالعزيز محمد عبدالرازق السنباطى٢٥٣٤٤ ٢٥٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٣محمد حسانين عباس محمد٨٥٩٩٨ ٢٥٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢١محمد حسب 4 جاد٥٥٢٤ ٢٥٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٦محمد حسن ابراھيم احمد١٨٨٩٣ ٢٥٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٨محمد حسن حسن بسيمى خزبك٨٨٥٥٨٧ ٢٥٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٥محمد حسن حنفى رضوان٣٤٣٢ ٢٥٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢١محمد حسن سيد محمد٨٢٥١٤٣ ٢٥٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٢محمد حسن عبدالحميد١٢٣٤٩ ٢٥٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٧محمد حسن عبدالرحيم عبدالمجيد٨٤٣٤٥ ٢٥٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٩محمد حسن محمد حسن٨٨٢٧٤ ٢٥٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٥محمد حسن مصطفى محمد١١٠٤٦ ٢٥٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٣محمد حسين ابراھيم السيد٨٨٦٧٠ ٢٥٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١محمد حسين حسن٨٢١٢٢٠ ٢٥٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٧محمد حسين حسن حسين١٩٨٦٩ ٢٥٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٨محمد حسين عبدالواحد٨١٩٦٣١ ٢٥٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٦محمد حسين عفيفى يوسف عبدالعزيز٨٧٨٠٤ ٢٥٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢١محمد حسين محمود١٦٥٠٤ ٢٥٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٨محمد حسينى يوسف امين١١١٦٠ ٢٥٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٢محمد حلمى محمد عبدالمقصود٩٧٠٢ ٢٥٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٨محمد حليم عبده محمد طه١٠٢٨٥ ٢٥٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٧محمد حماد محمد عبد4 نحله٨١٠٨٢٥ ٢٥٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٤محمد حماد مصطفى رضوان٥٠١١ ٢٥٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١محمد حمدان طنطاوى عبدالرحمن٥٣٣٣ ٢٥٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١محمد حمدى بدر محمد ابراھيم٨١٨١٨٩ ٢٥٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٩محمد حمدى عبدالھادى احمد محمد٨١٠٨٠٦ ٢٥٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٠محمد حمدى عيد حموده٦٨٥٥ ٢٥٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٥محمد حمدى محمود محمد١٩٥١٩ ٢٥٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢١محمد خالد ابراھيم عبدالغفار٣١٨١ ٢٥٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٧محمد خالد احمد عبدالغفار٨٣٧٣٧ ٢٥٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٥محمد خالد بيومى سابق١٠٥٨٧ ٢٥٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١محمد خالد رشاد السيد عبيد٢٨٢١٠ ٢٥٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٣محمد خالد صالح نوفل٦٦٠٨ ٢٥٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٢محمد خالد عبداللطيف عبدالمجيد٨١٥٦٦٤ ٢٥٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١محمد خالد محروس٢٢٥٩٢ ٢٥٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠١محمد خليل ابراھيم خليل٨٢١٠٠٧ ٢٥٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٧محمد خيرت محمد ابوضيف٨١٠٥٨ ٢٥٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١محمد خيرى محمد شعبان١٩٨٦٧ ٢٥٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٨محمد رافت بكرى عبدالعظيم٨٧٣٣٧ ٢٥٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٤محمد رافت عبد4 شاھين٩٦٣٠ ٢٥٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠١محمد رجب عبدالعزيز احمد٨٧٩١٧ ٢٥٨٢
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٠محمد رجب على نسيم٨٢٢٦٨٢ ٢٥٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٢محمد رجب محمد الحمدى خ;ن٨٣٥١٥ ٢٥٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٥محمد رزق بدر١٨٥٤٣ ٢٥٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٨محمد رشاد احمد عطيه٢٣٠٠٤ ٢٥٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١محمد رشاد السيد حسن مصطفى٨٢٥١٨٩ ٢٥٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢١محمد رضا حسين١٦٨٦٧ ٢٥٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١محمد رضا عبدالمجيد مدين٣٤٣٧ ٢٥٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٨محمد رضا محمد محمد ھ;ل١٤٣٠٠ ٢٥٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٣٠محمد رضوان محمود ابوزيد٨١٧٥١١ ٢٥٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٢محمد رفعت احمد سعيد٦٤٨٧ ٢٥٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٢محمد رفعت محمود حسانين١٢٠٧٥ ٢٥٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٣٠محمد رفعت ھاشم عبدالمجيد صالح٣٠٥٩ ٢٥٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٠٣محمد رفيق حسن على عباس٨٥٧٤٥ ٢٥٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٨محمد رمضان ابوالفتوح احمد١٠٨٥٣ ٢٥٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٤محمد رمضان السيد احمد٨١٣١٥ ٢٥٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٧محمد رمضان حامد رمضان٨٧٩٢٥ ٢٥٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٢محمد رمضان سعيد خليل١٩٨٩٥ ٢٥٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٠محمد رمضان عبدالعظيم عبدالرحمن١٧٥٥٥ ٢٦٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٥محمد رمضان محمد قنديل٨٢٤١٠٣ ٢٦٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٠محمد رمضان محمد محمود٨٢٣٧٣ ٢٦٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٣محمد رياض محمد احمد٩٢٣١ ٢٦٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٠محمد زكى احمد السيد٨١٥٣٠ ٢٦٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٩محمد سالم جوھر ليثى٤٤٧٩ ٢٦٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠١محمد سالم على كامل٩٨٥٢٧ ٢٦٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠٦محمد سامى حسين١٥٠٣٧ ٢٦٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١محمد سامى سيد حماده٢٤٢٩١ ٢٦٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٣١محمد سامى على اسماعيل١٢١٩١ ٢٦٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٦محمد سامى محمد احمد الشھابى٦٤١٨ ٢٦١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٣محمد سامى محمد عمر٢٢٦٠٤ ٢٦١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠١محمد سامى مھدى فرج عامر١٨١٣٣ ٢٦١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٥محمد سحاب محمد محمد سليم٨٢٠٥٨٢ ٢٦١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٨محمد سرى سليم ابراھيم سليم٨٤٧٠٨ ٢٦١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٩محمد سعد الحسينى محمد٥٨٣١ ٢٦١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢١محمد سعد الدين ابراھيم سليمان٥٤٢٥ ٢٦١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١محمد سعد الدين طه حسن محمد٧٩٥٧ ٢٦١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٩محمد سعد زكى عبدالشافى١٢١٧ ٢٦١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٤محمد سعد زينھم غريب١٤٢٨٣ ٢٦١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٣محمد سعدون حسينى الشرقاوى١٣١٨١ ٢٦٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٣٠محمد سعيد ابوسريع حسن١٨٩٠٤ ٢٦٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٥محمد سعيد احمد صالحين١٠٦٠٥ ٢٦٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١١محمد سعيد حسنين السيد٣٤٣٣ ٢٦٢٣
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٤محمد سعيد شافعى عبدالباقى١٩٥١٥ ٢٦٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٦محمد سعيد شعبان عثمان٨١٧٥٤٧ ٢٦٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٧محمد سعيد عبدالسميع الرج;نى٨٤٣٦٠ ٢٦٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٥محمد سعيد عبدالعزيز عبدالمعبود١٠١٠ ٢٦٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٥محمد سعيد عبدالعزيز نجدى محمد١٧٣٠٦ ٢٦٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١محمد سعيد عبد4 صديق١٤٢٩٣ ٢٦٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٦محمد سعيد عبدالمجيد محمد٨٢٦٦٩ ٢٦٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٣محمد سعيد عيسى على٢٦٤٨ ٢٦٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١١محمد سعيد محمد ابو السعود٢٥٥٥٤ ٢٦٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٣محمد سعيد محمد بيومى٢٤٩٦ ٢٦٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٥محمد سعيد محمد عبدالمطلب١٥٨٣٥ ٢٦٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٨محمد سعيد محمود احمد١٨٨١٦ ٢٦٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٣٠محمد سعيد مصطفى٦٠١٩ ٢٦٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١١محمد سعيد يوسف محمد١١١١٠ ٢٦٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٢محمد س;مه حميده محمد١١٧٧ ٢٦٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٥محمد سليم مسعود سليم٢٠٠١٩ ٢٦٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٥محمد سليمان توفيق٢٤٠٨٩ ٢٦٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٥محمد سليمان سالم سليمان٨٨٦٩٠ ٢٦٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٣محمد سمير السيد حموده حسين٨١٦٧٧٤ ٢٦٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٣محمد سمير عبدالرازق عبدالخالق١٧٩٩ ٢٦٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١١محمد سمير عبدالعزيز محمد١٧٥٩٤ ٢٦٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٨محمد سمير محمد س;مه١٠١٥١ ٢٦٤٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٧محمد سيد احمد سيد٢٧٧٥ ٢٦٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٢محمد سيد احمد سيد عثمان٨٩٧٥ ٢٦٤٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١محمد سيد بدير محمود زيدان١٨٩٥٦ ٢٦٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١١محمد سيد حسين عبدالوھاب٨١٥٤٢٦ ٢٦٤٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢٥محمد سيد سعيد ابوطالب٨١٧١٥٨ ٢٦٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٦محمد سيد سعيد حسين درويش٨٧٢٧٩ ٢٦٥١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٦محمد سيد عبدالرحمن عمرو٩٦٦٦ ٢٦٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٣محمد سيد على محمد٣٠٦٧ ٢٦٥٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٠محمد سيد ماضى١١٠٠٣ ٢٦٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٨محمد سيد محروس محمد١٩٨٢٩ ٢٦٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٧محمد سيد محمد امين١٨٩٦٧ ٢٦٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٧محمد سيد محمد عبدالواحد١٤٣٥٣ ٢٦٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٥محمد سيد محمد على محمود١٩٠١٧ ٢٦٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٤محمد شحاته ابراھيم احمد٩٢٣٥٤٧ ٢٦٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠١محمد شريف الحلى محمود٨١٠٧١ ٢٦٦٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٦محمد شريف محمد نبيل حسين س;مه٩٩٢٩٣ ٢٦٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٣محمد شعبان سالم سعودى٨٤٣٤٧ ٢٦٦٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١محمد شعبان عبدالغفار عبد٨٨٧٠٦٧4 ٢٦٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٥محمد شعبان على رزق١٠٤١٨ ٢٦٦٤
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٤محمد شعبان فتحى شعبان٨٢٠٢٣ ٢٦٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٠محمد شعبان مصطفى٨٥٤٠ ٢٦٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١محمد شكرى محمد احمد٨٢٩٠٠٨ ٢٦٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٨محمد شوقى محمد ابراھيم٨٢٣٢٢٦ ٢٦٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٤محمد صابر محمد ابراھيم٨٤٦٣١ ٢٦٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٧محمد صالح سيد سليمان١١٢١٣ ٢٦٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٧محمد صالح ص;ح صالح٨١٩٦٣٦ ٢٦٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٧محمد صبحى صالح على ثابت٢٢٢٢٨ ٢٦٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٠محمد صبحى عبدالعزيز محمد عزيز١٨٦٠١ ٢٦٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٢محمد صبرى سعد محمد عبد١٧٠٧٨4 ٢٦٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٤محمد صبرى عبدالحميد محمود٢٦٥٧٨ ٢٦٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٥محمد صبرى محمد فراج٢٤٢٧٣ ٢٦٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٦محمد صبرى محمود فرغلى٨١٥٣٢٨ ٢٦٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٤محمد صفوت عبدالحميد عابد٤٤٤٨ ٢٦٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٤محمد ص;ح الدين محمد عبدالوھاب٨١٦٩٤٨ ٢٦٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٤محمد ص;ح الدين مرسى محمد٨٢٣٧٤ ٢٦٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١محمد ص;ح الدين مصطفى محاريق٨٢٢٦٥١ ٢٦٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٦محمد ص;ح السيد رشوان٨١٤١٦٤ ٢٦٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٦محمد ص;ح السيد على١٠٨٦٦ ٢٦٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢١محمد ص;ح السيد محمد الوكيل١٦٥٦ ٢٦٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٢محمد ص;ح عبدالعظيم محمد١٦٩٥٦ ٢٦٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠١محمد ص;ح عبد4 مھنى٨٨٣١٠ ٢٦٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٤محمد ص;ح عبدالمنعم ابراھيم١٥٣٦٤ ٢٦٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٤محمد ص;ح على محمد٩٦٨٥ ٢٦٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١محمد ص;ح عيد سليمان٤٠٣٩ ٢٦٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٠محمد ص;ح قرنى عثمان ابوالسعود٨٢٩٠١٢ ٢٦٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٣محمد ص;ح محمد على احمد٨٢٣٢١٤ ٢٦٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٦محمد طارق حسين محمد سعيد٦٦٤٠ ٢٦٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢١محمد طارق محمد شبانه١٤٣٦١ ٢٦٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١محمد طارق محمد محمد مالك٨٩٠٩٩ ٢٦٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٢محمد طاھر عبدالتواب ھاشم٨٢٩٠٤٠ ٢٦٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٤محمد طاھر يحيى عبدالمجيد٥٤٤٤ ٢٦٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١١محمد طلعت فتوح جابر احمد٨٢٦٦٦٦ ٢٦٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢١محمد طه احمد طه٢١١٦١ ٢٦٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٩محمد طه احمد مصطفى٢٥٣١ ٢٦٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٥محمد طه زكى سيد احمد٢٦٦١١ ٢٧٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١١محمد طه سعد عبيد١٧٢٦٦ ٢٧٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٨محمد طه عبدالرحمن مشرف١٩٧٥٨ ٢٧٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١٣محمد عادل احمد حمزاوى٨٣٥٤٠ ٢٧٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٥محمد عادل حسين محمود٣٠٧١ ٢٧٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٤محمد عادل رافت مرسى١٥٣٥٢ ٢٧٠٥
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢١محمد عادل رمزى حسن١١٠١٣ ٢٧٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٢محمد عادل سعد الدين محمد الفالح٥٧٩٥ ٢٧٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٦محمد عادل سعيد ناصف١٤٠٢١ ٢٧٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٥محمد عادل سيد بدر٤٢٩٨ ٢٧٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١محمد عادل عبدالفتاح محروس٨٧٨٦ ٢٧١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٧محمد عادل محمد حامد شومان٨١٦٧٩٦ ٢٧١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٧محمد عادل محمد سيد٩٢٣٥٦٦ ٢٧١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠١محمد عادل محمد محمد٨٤٦١٣ ٢٧١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٥محمد عادل محمد مصطفى١٤٢٦٢ ٢٧١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٨محمد عادل محمد موسى٧٨٨٦ ٢٧١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٤محمد عادل محمدى عبدالحميد٨٤٥٠ ٢٧١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٤محمد عادل محمود ابراھيم٨١٤٥١ ٢٧١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٣محمد عادل مسلم محمد١٦٢٦٩ ٢٧١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠١محمد عادل مصطفى احمد١٥٧١٩ ٢٧١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٩محمد عادل نبيه يوسف٢٤٠٥٢ ٢٧٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٥محمد عارف محمد اسماعيل١٩١٣ ٢٧٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٩محمد عاشور محمد سليمان٣٥٥٧ ٢٧٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٨محمد عاشور محمد عدلى عبيد١٦٣٣١ ٢٧٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٢محمد عاطف احمد عثمان٨١٨٢٩٦ ٢٧٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٥محمد عاطف المليجى على طاش١٩٠٥١ ٢٧٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٣محمد عاطف عبدالباسط قطب٨٣٥١٠ ٢٧٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٣محمد عاطف محمد عبدالعليم٨٧٠٨٧ ٢٧٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١١محمد عاطف محمد عبدالغنى عمر١٨٠٠ ٢٧٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٠محمد عاطف محمد عياد٩٢٥٧ ٢٧٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٠محمد عبدالتواب حسين محمد٢٣٠٥٥ ٢٧٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١محمد عبدالجميل ركابى عبدالجميل٨١٨٨٨ ٢٧٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٥محمد عبدالحكيم محمد الغول٦٧٩٠ ٢٧٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠١محمد عبدالحليم احمد عبدالرحمن٨٤١٧٨ ٢٧٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٤محمد عبدالحليم محمد توفيق١٩٢٠٩ ٢٧٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٣١محمد عبدالحميد توفيق محمد سيد احمد٢٤٥٠٦ ٢٧٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٢محمد عبدالحميد عبدالرحيم حسانين٢٣٠٢٠ ٢٧٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٢محمد عبدالحميد عبدالمعطى عبدالمجيد٨٤١٣٩ ٢٧٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٩محمد عبدالحميد عطيه السكرى١٠٩٤٠ ٢٧٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠١محمد عبدالرازق عنتر محمد على٤٨٢٠ ٢٧٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٧محمد عبدالراضى يونس عبدالمجيد٨٥٥٧٦ ٢٧٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٢محمد عبدالعال عبدالجواد ابراھيم٨١٤٦٢ ٢٧٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٧محمد عبدالعال عبدالوارث على٩٥٣٧ ٢٧٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠١محمد عبدالعزيز عبدالس;م١٦٥٩٤ ٢٧٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٤محمد عبدالعزيز عبداللطيف واعر٨١٠٨٢٢ ٢٧٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٩محمد عبدالعزيز عبد4 عمر٤٤٢٠ ٢٧٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٧محمد عبدالعزيز فتحى عبدالعزيز٩٥٨٣ ٢٧٤٦
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠١محمد عبدالعزيز محمد الجيندى٢١١٧٥ ٢٧٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٧محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز٢١٠٨ ٢٧٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠١محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز زربق٨٣٢٤٣ ٢٧٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٦محمد عبدالعظيم احمد احمد١٨٨٠١ ٢٧٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٦محمد عبدالفتاح حامد حسين٨١٧٤٥١ ٢٧٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٥محمد عبدالفتاح سعد متولى٢٦٥٠١ ٢٧٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٤محمد عبدالفتاح سيد عبدالفتاح٤٠٨٤ ٢٧٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٨محمد عبدالفتاح على محمد الشينى٨١٨٦٩ ٢٧٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٥محمد عبدالفتاح ماھر٨٨٩٤٠ ٢٧٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٣محمد عبدالفتاح محمد قنديل٩١٩١٦ ٢٧٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١محمد عبدالقادر عبدالعليم بيومى ندا٩١٢٥٩٨ ٢٧٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١محمد عبدالقادر يحى ھاشم٨٢٨٢١ ٢٧٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٣٠محمد عبدالكريم محمد محمود١٧٦٤٤ ٢٧٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٣٠محمد عبداللطيف صابر حسين٨٨٧١٤ ٢٧٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٣محمد عبد4 حجازى يوسف٨٢٩٠٣٣ ٢٧٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٠محمد عبد4 عطيه حسن القاضى٥٦٩٢ ٢٧٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٢محمد عبد4 لطفى عبدالس;م١٠١٣٦ ٢٧٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٤محمد عبد4 محمد٤٨٥٠ ٢٧٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٥محمد عبد4 محمد حسين٢٦٥٦٥ ٢٧٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٣محمد عبد4 محمد عبد٨٤١٥٤4 ٢٧٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٦محمد عبدالمجيد حسين محمد حسين٢١٠٩٠ ٢٧٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٢محمد عبدالمنعم عبدالجواد محمد٨٤١٦٥ ٢٧٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٥محمد عبدالمنعم عبد4 حسن رزق٨١٦٩٤٦ ٢٧٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٨محمد عبدالمنعم محمد المصرى٨٥٠٢ ٢٧٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٥محمد عبدالمنعم محمد محمد باشا١٧٥٦٠ ٢٧٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٧محمد عبدالناصر حسن على٨٩٢٣٠ ٢٧٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١١محمد عبدالناصر على فرج حماد٨٣٢٢٩ ٢٧٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٠محمد عبدالنبى رمضان٨٢١٢١٨ ٢٧٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٥محمد عبدالنبى عبداللطيف يوسف٢١٠٩٦ ٢٧٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٧محمد عبدالنبى محمد عبدالغنى١٢٠١٢ ٢٧٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٢محمد عبدالننعيم عبيد احمد١٥٢٩٠ ٢٧٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٣محمد عبدالھادى محمد صالح٨١٩٦٩٦ ٢٧٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٥محمد عبدالوالى على الدسوقى٨٧٢١٧ ٢٧٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٩محمد عبدالوھاب محمد ابراھيم٨٤٥١٨ ٢٧٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٨محمد عبده محمد احمد٤٠٣٥ ٢٧٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٩محمد عثمان احمد العطوانى٨٢٢٦٧٠ ٢٧٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١محمد عربى محمد ابراھيم الجمل١٨٢١ ٢٧٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٥محمد عرفه محمد مصطفى ابراھيم٨١٦٩٣٢ ٢٧٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٩محمد عزت ابراھيم احمد شعبان٢٤٦٣ ٢٧٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٢محمد عصام الدين محمد احمد١٧١٤٩ ٢٧٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٢محمد عصام سيد٢٢٥٦٥ ٢٧٨٧
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٥محمد عصام عبدالعاطى٣٤٦٢ ٢٧٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/١١محمد عصام عبدالقادر٢٢٥٩٣ ٢٧٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١١محمد عصام فتحى محمود١٦١١٤ ٢٧٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٣محمد عصام كامل اسماعيل٨٩٠٦٦ ٢٧٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٥محمد عصام محمد اسماعيل طراد٣٠٠١ ٢٧٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٥محمد عصام محمد امين٩١٥٩ ٢٧٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٤محمد عصام محمد عبدالحليم٦٣٨١ ٢٧٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢١محمد عصام محمد عبدالقوى١٨٣٢ ٢٧٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٤محمد عطيه احمد ابراھيم١٨٥٧٣ ٢٧٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢١محمد عطيه زكريا السباعى١٨٦١٤ ٢٧٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٣٠محمد عطيه على محمد سالم١٥٢٥٧ ٢٧٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٣محمد عفيفى ابوالع; عفيفى٨١٩٦٨٠ ٢٧٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٣محمد عكاشه لطفى احمد٢١٠٩٥ ٢٨٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٣محمد ع;ء الدين عاطف٦٤٦٠ ٢٨٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٧محمد ع;ء الدين محمد حسن١٧٢٣٩ ٢٨٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٠محمد ع;ء الدين محمد سليمان العطار٨٨٨٤٢٣ ٢٨٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٨محمد ع;ء الدين محمد يوسف الشيمى٥٠١٦ ٢٨٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٥محمد ع;ء دسوقى رياض٨٢١٠٢٢ ٢٨٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١محمد ع;ء معوض عبدالعظيم١٤٣٦٧ ٢٨٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٤محمد على ابراھيم على الم;ح٨٥٥٥١ ٢٨٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٥محمد على احمد على٢١٥٥١ ٢٨٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٢محمد على احمد محمد عزام٨٢٨٠٥ ٢٨٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٠محمد على الدين احمد بخيت الحسينى٨٨١٣٨ ٢٨١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٢٦محمد على بسيونى عبدالفتاح عثمان٨١٥١٣ ٢٨١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٢محمد على حسن السيد حسن٨٢٢٥١ ٢٨١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٣١محمد على حسن على حسن٦٦٥٠ ٢٨١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٠محمد على سعد محمد٨١٧٥١٥ ٢٨١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٠محمد على شحات محمد٤٤٩١ ٢٨١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٧محمد على محمد احمد٥٠٤٧ ٢٨١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٤محمد على محمد تورز٢٢٠١٨ ٢٨١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٧محمد على محمد حسين جوده٨٢٤٢٤٦ ٢٨١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٢محمد على محمد محمود على موسى٤٥٧٢ ٢٨١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٩محمد على نجاتى احمد٨١٧٤٢٩ ٢٨٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٢محمد عماد عبدالحميد مرسى حامد٩٩٦٧٣٠ ٢٨٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٥محمد عماد على محمد المھدى١٤٢٥٩ ٢٨٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٣محمد عمر ابراھيم عاشور ابراھيم١٧٢١٩ ٢٨٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٤محمد عمر احمد فرماوى٢٥٢٠٧ ٢٨٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١١محمد عيد ناجى زكى٩٦٦٩ ٢٨٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٤محمد عيسى خ;ف احمد١٦٩٩٥ ٢٨٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٤محمد غريب عبد4 جبر١٢٢٦٨ ٢٨٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٤محمد فؤاد احمد فؤاد٢١١٦٢ ٢٨٢٨
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٧محمد فؤاد تسليم محمد١٠٢١٣ ٢٨٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٩محمد فؤاد عبدالحميد على نشناش٨١٠٨٤٦ ٢٨٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠١محمد فارس محمد السيد٢٧٨٠ ٢٨٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٤محمد فاروق الصادق على السيد١٤٠٧٥ ٢٨٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٨محمد فاروق فؤاد نافع٨١٥١٤ ٢٨٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٩محمد فاروق محمد عفيفي٢٥٢٧٧ ٢٨٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٣محمد فايز على عبدالعظيم١٥٢٧٢ ٢٨٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٣محمد فايز مصطفى محمد١٩٧٣٧ ٢٨٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٣محمد فتحى ابراھيم ج;ل٩١٠٢٨٨ ٢٨٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١محمد فتحى حسن فتحى٨٤٢٤١ ٢٨٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٩محمد فتحى صبحى فتحى الصادق١٣٠٣١ ٢٨٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٩محمد فتحى عبدالحفيظ محمود الشوربجى١٧٢١٨ ٢٨٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١محمد فتحى عبدالرحمن محمد بكرى١١١٤٣ ٢٨٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠١محمد فتحى عبدالفتاح محمود عمران١٨٠٧٣ ٢٨٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٥محمد فتحى محمد حسين٧٩٨٣ ٢٨٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٧محمد فتحى محمد عبدالعزيز١٦٥١٦ ٢٨٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٣محمد فرج رفاعى فرج١٥٢٢٨ ٢٨٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٦محمد فرج نعيم٣٤٩٣ ٢٨٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٦محمد فرج نعيم على٩٩٨٢٤٦ ٢٨٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٨محمد فرغلى احمد على١٠٥٣٧ ٢٨٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٩محمد فريد محمد كمال ابراھيم٩٦٤٦ ٢٨٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠١محمد فھمى فريد حجازى٨١٦٧٤٤ ٢٨٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٩محمد فھمى مبروك عبدالغنى٩٤٠٣ ٢٨٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١محمد فوزى السيد١٨٥٦٤ ٢٨٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٨محمد فوزى حسن٢٣١٣٣ ٢٨٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٧محمد فوزى محمد عمر١٢٥٩٥ ٢٨٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٧محمد فولى سند عبدالرازق٣١٠٧ ٢٨٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/٠٤محمد قناوى طنطاوى قناوى١٧٧٤ ٢٨٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٥محمد كامل محمد عبدالغنى الغيطانى٣١٨٧ ٢٨٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٣١محمد كرم عثمان محمد حسن١٧٧٤٥ ٢٨٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٨محمد كمال ابراھيم القصبى١١٧٨ ٢٨٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٣محمد كمال احمد السيد٢٧٥٢ ٢٨٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٣٠محمد كمال احمد خليفه٨٢٥١٧٠ ٢٨٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٩محمد كمال الدين محمود مصطفى٢٣٤٦ ٢٨٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٣محمد كمال تحسين غازى٨١٧٦٦٥ ٢٨٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٠محمد كمال عبدالقادر بخيت٦٩١٢ ٢٨٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١محمد كمال عبدالمقصود عبدالحميد٥٤٣٦ ٢٨٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٨محمد كمال محمد حماد١٨٦١٥ ٢٨٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٥محمد كمال محمد عبدالوھاب٢٤١٥٦ ٢٨٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١١محمد مؤمن محمد مصطفى٦٥٧٩ ٢٨٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٣٠محمد ماھى محمد عبد١٦٣٩٢4 ٢٨٦٩
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٢محمد مبارك عبدالرحمن٨٢١٠٩١ ٢٨٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٣محمد مبروك احمد محمود٨٧٧٣ ٢٨٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٣٠محمد مجاھد عبدالمنعم مجاھد موسى٨١٦٧٩٥ ٢٨٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٧محمد مجدى احمد فؤاد١٩٨٩٠ ٢٨٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٥محمد مجدى السيد السيد البرعى١٧٠٥٥ ٢٨٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٦محمد مجدى بركات فرج١٦٣٨٣ ٢٨٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١محمد مجدى حسن محمد الجزار١٠١٨٨ ٢٨٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٦محمد مجدى خليل خليل٨٥٦٠١ ٢٨٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٤محمد مجدى سيد احمد تميم٨٤٣٧٩ ٢٨٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٤محمد مجدى سيد شديد٨٣٢٣٢ ٢٨٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٢محمد مجدى عبدالمحسن عمار١١٠٢ ٢٨٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٦محمد مجدى فرج محمد احمد٢٨٠٦٠ ٢٨٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٠محمد مجدى محمد الجروانى٢٠٦١ ٢٨٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١محمد مجدى محمد على حوينى١٦٣٧٢ ٢٨٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢١محمد مجدى محمد كمال عرفه١٢٠٥٦ ٢٨٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٣١محمد مجدى محمود٩١٧٦٠٧ ٢٨٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٥محمد محروس مصطفى محمد٨٢٩٠١٦ ٢٨٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٦محمد محسن اسماعيل حسانين٨١٧٥٣٠ ٢٨٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢١محمد محسن محمود الفقى١٢٠٩٨ ٢٨٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠١محمد محمد احمد ع;م٥٤٣٧ ٢٨٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٨محمد محمد الحسن احمد عبدالحميد٧٩٩٠ ٢٨٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٣٠محمد محمد السعيد قاسم شاميه٢٢١٩٩ ٢٨٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٨محمد محمد المھدى جمعه حسن الب;شونى٢٤٣٢٤ ٢٨٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٢محمد محمد جاد٥٠٤٢ ٢٨٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٧محمد محمد حسام الدين يحيى السيد١٢٢٤٠ ٢٨٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٣٠محمد محمد حسين محمود١٦٥٤٥ ٢٨٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٨محمد محمد شريف سعد زغلول محمد٢٤٥٢١ ٢٨٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٥محمد محمد شفيق امام٣٤٤٠ ٢٨٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٥محمد محمد صويلح محمد١٠٣٢٣ ٢٨٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٤محمد محمد عبدالس;م حنيفه٨٣٣١٠ ٢٨٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٦محمد محمد عبدالفتاح خليل١٥٩٧١ ٢٩٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٨محمد محمد عبدال;ه غريب١٩٦٨ ٢٩٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٣٠محمد محمد فوزى عيد٢٥٢٧٨ ٢٩٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٣٠محمد محمد مدحت غريب حسن على٩٢٠٠٣٩ ٢٩٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٩محمد محمد مصطفى احمد١٨٣٠٧ ٢٩٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٣محمد محمد مصيلحى عبدالھادى ابوالريش٨١٨٧٣ ٢٩٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٥محمد محمد نجيب جابر ابراھيم٨٤٣٣٤ ٢٩٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٥محمد محمود ابراھيم حسن١٢٣١٨ ٢٩٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٠محمد محمود احمد محمد عبدالمجيد٨٢٣٦٠٨ ٢٩٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٩محمد محمود السيد محمد٢٣٣١٢ ٢٩٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٩محمد محمود حسين احمد٨٤٩٠ ٢٩١٠

٢٠١٦/٠١/٣١القاھرة Page ٧٢ of  ١٠١



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

١١ ش دكتور محمد مندور - المنطقة ا�ولى - خلف رابعة العدوية - مدينة نصر - القاھرة اوراسكوم للتدريب 

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٨محمد محمود حسين محمد٥٠٥٠ ٢٩١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٢محمد محمود حنفى٢٥٠٥٥ ٢٩١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٩محمد محمود صادق شحاته بخيت٨٤١٥٠ ٢٩١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٠محمد محمود صالح٢٨١٠٩ ٢٩١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٧محمد محمود صفى الدين احمد عبدالحميد٧٩٩١ ٢٩١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٦محمد محمود طه عبدالحميد١٥٢٢٣ ٢٩١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٩محمد محمود عباس سيد٨٣٧٤٨ ٢٩١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٦محمد محمود عبدالجليل٣٤٩٨ ٢٩١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٥محمد محمود عبدالحميد ابراھيم١٢٥٧٩ ٢٩١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٤محمد محمود عبدالحميد حسن١٠٣٥ ٢٩٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٩محمد محمود عبدال;ه محمد٨٢٨٢٤ ٢٩٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٤محمد محمود عبداللطيف محمد٢٨٢٠٥ ٢٩٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٤محمد محمود عبدالمنعم١٤٠٠٨ ٢٩٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٤محمد محمود على احمد١٩٨٤٠ ٢٩٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٨محمد محمود على محمود٢٦١٢٥ ٢٩٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٣٠محمد محمود محمد عويس١٠١٧٠ ٢٩٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١محمد محى الدين امام غنام٨١٠٦٨ ٢٩٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٠محمد مختار بيومى ابراھيم٥٦٥٥ ٢٩٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٢محمد مدحت محمد فولى٨٢٨٢٥ ٢٩٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٩محمد مدحت محمود ابراھيم٨٣٥٣٤ ٢٩٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١محمد مرزوق محمود عبدالغنى١٨٦٨٢ ٢٩٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٦محمد مسعد ابراھيم محمد سليمان٨١٣١٦ ٢٩٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١١محمد مسعد احمد موسى٨٣٨٩٨ ٢٩٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٨محمد مسعد حسين على٨٣٣١٢ ٢٩٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٣محمد مصطفى ابرھيم مصطفى١٩٨٩٣ ٢٩٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٨محمد مصطفى احمد البندارى٩٨٠١١ ٢٩٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٥محمد مصطفى توفيق عبده١٠٢٢٩ ٢٩٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٦محمد مصطفى جمال عباس١٤٢٣٧ ٢٩٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٥محمد مصطفى جوده٩١٠٢٩٤ ٢٩٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١محمد مصطفى حسن٨٢١٢٠٣ ٢٩٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٩محمد مصطفى حسين١٠٥٣٩ ٢٩٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٢محمد مصطفى عبدالعزيز حسان محمد٨٧٣٧١ ٢٩٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٤محمد مصطفى عبدالعزيز محمد فرغلى٨٤٣٣٨ ٢٩٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٥محمد مصطفى عبد4 جاد٢١١٢٩ ٢٩٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٢محمد مصطفى عبدالنبى محمد السيد٢٣٠١٦ ٢٩٤٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٠محمد مصطفى عبدالوھاب٨٨٩٠٣ ٢٩٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٨محمد مصطفى عيد ابراھيم٩٦٧٤ ٢٩٤٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٨محمد مصطفى قرنى طه٢٠٥٦ ٢٩٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٩محمد مصطفى محمد الزيدى٣١٤٥ ٢٩٤٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٠محمد مصطفى محمد جمال ابوالنور٨١٨٢٤٨ ٢٩٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١محمد مصطفى محمد حامد٢٢٥٤٢ ٢٩٥١
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠١محمد مصطفى محمد حسن٨٨٩٤٤ ٢٩٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/١٩محمد مصطفى محمد حماد٨٢٦٨٥ ٢٩٥٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢١محمد مصطفى محمود حسن عامر١٦٠٢٨ ٢٩٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١محمد مصطفى محمود عبدالوھاب٣٤٣٨ ٢٩٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٠محمد مصطفى مصطفى محمد٣٤١٩ ٢٩٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٠محمد مصطفى مصطفى محمود جحا٨٢٨٠٤٤ ٢٩٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٦محمد مصلحى محمد مصلحى الفخرانى٢٤٦٥ ٢٩٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/٢١محمد ممدوح عبدالرازق محمد احمد١٠٠٩٣ ٢٩٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠١محمد ممدوح عبدالعزيز محمد٨٢٥١١٠ ٢٩٦٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١محمد ممدوح عبدالفتاح محمد السيد٨١٠٧٢ ٢٩٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٤محمد ممدوح محمد السيد١٨٨٠٧ ٢٩٦٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٧محمد ممدوح محمود محمد٦٦٩٠ ٢٩٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٦محمد منصور امين منصور عفيفى٢٢٣٠٣ ٢٩٦٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٦محمد منصور عبيد محمد١٠٣١٤ ٢٩٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠١محمد مھدى السيد عقل٨٨٦٥٤ ٢٩٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٥محمد موسى على موسى البحيرى٨٥٦٠٩ ٢٩٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٥محمد ناجى عبد4 ھاشم٨٨٨٦٤ ٢٩٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١محمد نادر مصطفى شلبايه٨٨٧٢٢ ٢٩٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٤محمد ناصر عواد سيد رفاعى١١٢٠٣ ٢٩٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١١محمد ناصر مامون العاصى٩٢٣٥٥٩ ٢٩٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٧محمد ناصر محمد احمد١٢٤٠٢ ٢٩٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٢محمد نبيل رجب محمد١٨٦٩٧ ٢٩٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠١محمد نبيل سامى حنفى٨١٨٢٤٠ ٢٩٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٣محمد نبيل عبدالفتاح ع;م٨١٧١٧٠ ٢٩٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٣٠محمد نبيل محمود عبدالعزيز١٨٠٢٤ ٢٩٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٩محمد نبيل محمود عزام٨٢٠٥٤٢ ٢٩٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٥محمد نجم نجم يوسف١١١٣١ ٢٩٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٨محمد ندى محمد محمد٨٥٦٥٣٦ ٢٩٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٩محمد نصر الجبرى احمد عياد٥٥١٣ ٢٩٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٣محمد نصر الدين حسين سليمان٢٥٠٥٣ ٢٩٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٦محمد نصر حسن احمد٤٠٩٣ ٢٩٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٨محمد نصر حلمى عبدالغنى٨٣٩٧٣ ٢٩٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٢محمد نور الدين نصر محمد١٠٣٧٤ ٢٩٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٩محمد ھاشم محمد البدرى٢٢٢٠٥ ٢٩٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٥محمد ھانى محمد الصادق٨٨٩٣٨ ٢٩٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٦محمد ھنيدى عبدالمعبوج طعيمه٢٤٨٠ ٢٩٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٥محمد وائل وفائى حسين١٣١٨٥ ٢٩٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٢محمد وحيد سيد عبدالعزيز١٧١٢٦ ٢٩٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/١٧محمد وليد محمد عبدالحميد٨٢٩١١٢ ٢٩٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٤محمد ياسر محمد عبدالمقصد١٥٢١٨ ٢٩٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٦محمد يحى محمد ابوالخير٨٧٩٢٦ ٢٩٩٢
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٣محمد يسرى حسن محمد٨١٨٧٧ ٢٩٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٩محمد يسرى عبدالشافى ابراھيم سعيد٥١٦٩ ٢٩٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٢محمد يوسف احمد سلمان٢٤٦٢٢ ٢٩٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٢محمد يوسف محمد احمد٢٢٥١٦ ٢٩٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢١محمد يوسف محمد يوسف اللبودى٢٦٦٢٩ ٢٩٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠١محمد يوسف يوسف اسيد غريب٦٦٢٠ ٢٩٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٢٥محمود ابراھيم امام ابراھيم٨٨٣٢٦ ٢٩٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٦محمود ابراھيم عبدالغنى٨٨٠٩٧ ٣٠٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٥محمود ابراھيم ق;ح طعمه١٣١٠٦ ٣٠٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١محمود ابو الحديد عبدالعزيز على٥٥٤١ ٣٠٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٧محمود ابوالقاسم محمد ابراھيم٢٥٣٠٢ ٣٠٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٢محمود ابوبكر عبدالرحمن عبدالتواب٢٢٠٩٧ ٣٠٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٨محمود احمد ابراھيم اسماعيل٢٣٥١٨ ٣٠٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠١محمود احمد توفيق محمد٦٢٧٧ ٣٠٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٥محمود احمد سيف سيد على٢٥٤٩٧ ٣٠٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٠محمود احمد ص;ح عبدالرحمن٣١٧٤ ٣٠٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٩محمود احمد عبدالعزيز احمد٨٨٠٧٦ ٣٠٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١محمود احمد عبداللطيف٩١٣١ ٣٠١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١محمود احمد عبدالمنعم ھيبه١٤٣١٥ ٣٠١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٣محمود احمد عطا٨٢٣٦٢ ٣٠١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٣محمود احمد عطيه على الشيشى٨٣٦٤٥ ٣٠١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٧محمود احمد على احمد١٨٤٧ ٣٠١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٥محمود احمد على خليفه١١٣٥٩ ٣٠١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٨محمود احمد على مفتاح٩٢٤٩ ٣٠١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٠محمود احمد عيد عبدالعزيز٢٢١٥٥ ٣٠١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢١محمود احمد محمد احمد٩١١١ ٣٠١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٥محمود احمد محمد احمد١٢١٧٦ ٣٠١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٠محمود احمد محمد عبد4 العدل٢١٠٥٤ ٣٠٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٥محمود احمد محمود على٢٥٥٣٢ ٣٠٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٢محمود اسماعيل احمد١٦٨٧٩ ٣٠٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٥محمود السعداوى ثابت السعداوى٨١٣٠٨٩ ٣٠٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٦محمود السيد المحمدى السويدى٨٢٥٤٧٨ ٣٠٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١محمود السيد محمد محمود١٢٣١٢ ٣٠٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١محمود الشافعى على غنيم١٩٥٣٩ ٣٠٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٧محمود ج;ل امين درويش٨٣٨٩٧ ٣٠٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٣٠محمود جمال امين ابرام٨٢٢٦١ ٣٠٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٥محمود جمال سيف الدين محمد٨٤٢١١ ٣٠٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٢محمود جمعه حسنين عبدالتواب٢٣٥٩٥ ٣٠٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٨محمود جوده حسنى محمد٢٥٥١ ٣٠٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١محمود حامد عبدالجواد حامد٤٨٢٣ ٣٠٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٠محمود حسن احمد اسماعيل٨٢٩١٢ ٣٠٣٣
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٥محمود حسن محمود٢٢٥٧٢ ٣٠٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٣محمود حسين عبدالرازق حسين١٨١٤ ٣٠٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٣محمود حسين محمد الدوبل٩٢٥٣٠٥ ٣٠٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١محمود حسين محمود ابراھيم٩٦٣٤ ٣٠٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٢محمود حماد محمود عبدالس;م٨٢٧٠٤٠ ٣٠٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٢محمود حمدى عبدالرحمن الباجورى٨٢٥١٤٥ ٣٠٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٤محمود حنفى محمود اسماعيل٨٣٢٨٧ ٣٠٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٤محمود خالد حسن حسين عزب١٦٩٧٤ ٣٠٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٨محمود رافت محمود بجيرى١٠١٢١ ٣٠٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٦محمود ربيع رشدى خليل٢٥٢٤٢ ٣٠٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٥محمود رزق محمود عبد١٦٧٤4 ٣٠٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٣محمود رشدى شاھين ابراھيم٨٨٤٤٤ ٣٠٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٤محمود رشدى عبدالعواض ھنداوى٨١٧٩٨ ٣٠٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٢محمود رضا بكر محمد حرب١٠٠٤٩ ٣٠٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١محمود رضا محمد عبدالغنى الجمل٨٧٣٣٦ ٣٠٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٢محمود سامى زكى شجاع الدين١١٢٢ ٣٠٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٧محمود سامى محمود علم الدين٨٧٠٧٠ ٣٠٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٦محمود سعيد احمد السيد٩٦٨٧ ٣٠٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٠محمود سعيد احمد محمد جميل١٢٢٢٢ ٣٠٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢١محمود سعيد اسماعيل احمد٢٤٨٧ ٣٠٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٩محمود سعيد عبدالرحمن ابراھيم١٨٠٧٥ ٣٠٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢١محمود س;مه محمد٢١١٧٤ ٣٠٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١محمود سمير يوسف شرقاوى١٠٤٢٣ ٣٠٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٠محمود سيد احمد منصور العدوى١٧٦٧ ٣٠٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠١محمود سيد عبود السيد٢٥٤١٤ ٣٠٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٨محمود سيد مصطفى رمضان٨١٦٨٢٧ ٣٠٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١محمود شعبان بيومى غريب١٢٢٢٣ ٣٠٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٩محمود شعبان خليل احمد١٦٤٦٤ ٣٠٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٩محمود شعبان علرفه غريب٥٨٣٤ ٣٠٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٦محمود شعبان على الخولى٢٤٦٢٥ ٣٠٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٧محمود شكرى احمد محمد٩٢٤٣٠٢ ٣٠٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٤محمود شوقى عبدالخالق على٨٤٢٠٧ ٣٠٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٤محمود شوقى محمد عواد٢٨٣٦٠ ٣٠٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١محمود شوقى محمود عبدالفتاح٩٩٩٢٧٣ ٣٠٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٠محمود صادق عواد ابوالنور٥١٥٠ ٣٠٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٦محمود صالح محمد عماره٦٠٥٠ ٣٠٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٠محمود صبرى شديد١٦٥١١ ٣٠٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٤محمود صديق محمود عبدالصادق عزب١٧٢٦٢ ٣٠٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٠محمود ص;ح الدين محمود٤٢٥٨ ٣٠٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٥محمود ص;ح سيد متولى٨١١٢٣٢ ٣٠٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٣محمود ص;ح عبدالخالق العساوى١٧٢٥٧ ٣٠٧٤
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٨محمود ص;ح على حسن على١٩٥٢٧ ٣٠٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٨محمود طه احمد١٦٨٩ ٣٠٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٦محمود عادل عبدالباسط موسى زھره١٩٠٤٥ ٣٠٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٢محمود عاطف احمد عثمان٨١٨٢٩٧ ٣٠٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٧محمود عبدالجليل عبدالرازق٤٨٤٨ ٣٠٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٥محمود عبدالحليم عبدالحليم يونس٩٩٩٩٢٦٩ ٣٠٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٧محمود عبدالحميد احمد ابودھب٨١٣٠٥٢ ٣٠٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٤محمود عبدالرازق ب;ل محمود٢٠٦٢ ٣٠٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٢٢محمود عبدالرحيم عبدالعزيز ابراھيم١٦٣٧٨ ٣٠٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٠محمود عبدالعزيز ابراھيم عبدالكريم٢٥٠٠٥ ٣٠٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١٢محمود عبدالعزيز عفيفى حسن١٠٣٥٠ ٣٠٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٦محمود عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سعيد٩٢٤٤ ٣٠٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٧محمود عبدالعزيز محمد محمد جوده١٤٠٥ ٣٠٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٣محمود عبدالعزيز محمود عباس٩٩٢٣٥٤١ ٣٠٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١محمود عبدالعليم ابراھيم مصطفى١٧٢٤١ ٣٠٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٣محمود عبدالفتاح احمد ابراھيم صيام٩٢٤٣٣١ ٣٠٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٩محمود عبدالفتاح جابر موسى١٧١٠٣ ٣٠٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٠محمود عبدالكريم محمد منصور٩٥٣٣ ٣٠٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٧محمود عبداللطيف حامد عبداللطيف٨٨١٤١٣٠ ٣٠٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٥محمود عبد4 محمد عبد4 ا9نصارى٨٢٨٣١ ٣٠٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٧محمود عبدالمقصود فتحى١٨٥٤٢ ٣٠٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٢محمود عثمان الشربينى ج;ل٨٢٥١٩٣ ٣٠٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٥محمود عزت عبدالس;م ابوالنجا٢٣٠٥٤ ٣٠٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢١محمود عصمت عزوز٢٨١٣٧ ٣٠٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٠محمود ع;ء الدين حامد٨٢٩١٢١ ٣٠٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٢محمود ع;ء الدين عبادى احمد١٦٢٩ ٣١٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٠محمود على احمد على٧٩٦٤ ٣١٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٥محمود على احمد نصر الدين الشاذلى٨١٣٠٧٥ ٣١٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٠محمود على حسن حسن١٩٧٣٦ ٣١٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٨محمود على سيد احمد خاطر٢٥٥٥٩ ٣١٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٤محمود على فوزى على١٢٣٥٣ ٣١٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٨محمود على مسلم عبدالعاطى١٧٠٤٤ ٣١٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠١محمود عماد محمود عبدالوھاب٨٧١٠٦ ٣١٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٧محمود عمر محمود محمد احمد٢٤٣٢٢ ٣١٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٣محمود عيد محمد محمد٧٠١٦ ٣١٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٤محمود عيسى خ;ف احمد١٦٩٩٤ ٣١١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٨محمود فؤاد عبدالرحمن احمد٨٣٢٢٨ ٣١١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٣محمود فؤاد فوزى غنيم١٧٣٦٥ ٣١١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٥محمود فاروق السيد السيد٢٥٣٢ ٣١١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٦محمود فاروق مصطفى رشوان١٥٢٠٨ ٣١١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٥محمود فايز محمود عبده الموجى٨١٧٥١٠ ٣١١٥
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٦محمود فايق احمد ابوزيد١٦٦٠٧ ٣١١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٥محمود فتحى السيد نصار١٠٧٢٩ ٣١١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٣محمود فتحى عبدالغنى محمد شحاته٨٤١٥٢ ٣١١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١محمود فتوح بيومى محمد٢٥٥٠ ٣١١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١محمود فرج احمد حسين٨٧٣٨٢ ٣١٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٧محمود فھمى عباس محمد الديب١٦٣٦٠ ٣١٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٠محمود فوزى ابوالع; محمد٤٠٤٠ ٣١٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٦محمود ماھر عطا ٨٢٨٣٥4 ٣١٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢١محمود متولى على متولى٢٣٥٥٣ ٣١٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٠محمود مجدى عبدالمقصود نوح٨٨١٧٧ ٣١٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١محمود مجدى محمود محمد٢٤٨٦ ٣١٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٥محمود مجدى محمود مصطفى٨٧٠٦٩ ٣١٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٧محمود محسن عبدالرحيم ھرموش١٧٥٨٤ ٣١٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٨محمود محمد ابوالسعود عبدالفتاح٢١١٠ ٣١٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٠محمود محمد ابواليزيد٤٩٦٦ ٣١٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٠محمود محمد احمد ا9مير٨٨٧٣٥ ٣١٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٧محمود محمد احمد رفاعى٨٤٣٤٢ ٣١٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٣محمود محمد احمد سعيد مقلد٨٢١٠ ٣١٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٣محمود محمد احمد عبدالغنى١٧٥٩٩ ٣١٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٣٠محمود محمد احمد محمد٦٧٣٠ ٣١٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٥محمود محمد البدوى احمد يوسف القرشى٣٥٧١ ٣١٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١محمود محمد البندراوى٨٤٦٦٩ ٣١٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٠محمود محمد السيد ابراھيم٨٧٢٢٠ ٣١٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٧محمود محمد امين سيد٢٦١٥٩ ٣١٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢١محمود محمد بحيرى شحاته١٦٦٤٢ ٣١٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٩محمود محمد بشير عبدالحليم الغندور٢٢٠٩٨ ٣١٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٤محمود محمد بكرى ابوزيد١٢٣٩ ٣١٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٢محمود محمد بيومى٢٢٥٧١ ٣١٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٣محمود محمد جاد ٥٠٣٧4 ٣١٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٦محمود محمد حسن عبده عبد١٠٢٦٩4 ٣١٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٧محمود محمد راغب شعيشع١٤٢١٨ ٣١٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٢محمود محمد رزق السيد ابراھيم٢٢٦٤٦ ٣١٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٦محمود محمد رشاد محمد حنفى الشاطر٨٣٢٢٤ ٣١٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٨محمود محمد سالم محمد٩٢٥٥٩٤ ٣١٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٠محمود محمد سعيد٨١٧٤١٨ ٣١٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٦محمود محمد سمير محمود حسين٨١٤٧٧ ٣١٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٢محمود محمد طارق توفيق محمد٩٢٣٥٥٠ ٣١٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٣٠محمود محمد عبدالقادر احمد٩١٣٥ ٣١٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٦محمود محمد عبدالھادى محمود٢٦٠٨٠ ٣١٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٤محمود محمد عبده مصطفى سحلب٨٤٣٧٥ ٣١٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٥محمود محمد عزت عارف احمد سبع١٠٢٩ ٣١٥٦
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٥محمود محمد فتحى٨٣٩٧٦ ٣١٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٤محمود محمد فريد عبدالعزيز٤٠٥٦ ٣١٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٦محمود محمد فھمى طه١١٣٧٣ ٣١٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠١محمود محمد كامل احمد٩٩٩٣٢٨ ٣١٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٨محمود محمد محمد المرغنى عامر٨٣٨٣٢ ٣١٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٧محمود محمد محمد عبدالمنعم الدرينى١٢١٥٥ ٣١٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٢محمود محمد محمد محمد٨٧٢١٩ ٣١٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٤محمود محمد مخلوف سيف الدين٤٧٧٤ ٣١٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢٣محمود محمد مرسى اسماعيل٣٠١٤ ٣١٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠١محمود محمد مصطفى محمد٨٤٥٤٠ ٣١٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٩محمود محمد مغاورى امبابى١١١٣٠ ٣١٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٥محمود محمود ابوالعينين محمود٨٢٨٠٠٢ ٣١٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٣١محمود محى الدين عبدالمنعم حسن٨٨٦٨٩ ٣١٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٤محمود محى الدين محمد احمد١٧٨٥ ٣١٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٢محمود مدحت حسين عزب٨٢٣٢٠٤ ٣١٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٥محمود مصطفى حمد 4 على٢٥٥٤ ٣١٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١محمود مصطفى سعد محمد٨٢٣٢٤١ ٣١٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٨محمود مصطفى سيد احمد عامر١٢٦٠٤ ٣١٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٥محمود مصطفى محمد الھوارى٨١٦٠٥٩ ٣١٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١محمود مصطفى محمد موسى١٠٢٨٦ ٣١٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٠محمود مصطفى مطاوع سنوسي٨١١٢٢٧ ٣١٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٢محمود مصطفى موسى عبده٤٢٧٥ ٣١٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٢٨محمود مصيلحى السيد عرابى٨٢٧٠٠١ ٣١٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٩محمود مھدى محمد احمد عمر١٠٤٧٦ ٣١٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٧محمود وجدى انور عبدو٨٨٣٥٤١ ٣١٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٠محمود يحى الدسوقى مصطفى٨٢٠٥١٦ ٣١٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٧محمود يسرى صابر عبدالرازق٨٤٢٠٥ ٣١٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٥محمود يسن محمود وھبه١٣١٣٩ ٣١٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٤محى الدين محمد احمد٨٣٧٦٩ ٣١٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٠مختار السيد المھدى سيد احمد٤٢٩٦ ٣١٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٥مختار عبدالنعيم مختار عبدالنعيم٨٣٩٧٨ ٣١٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٧مدحت حامد السيد١٦٥٣٢ ٣١٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١مدحت صابر احمد١٩٨٣٤ ٣١٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٥مدحت محمد مدبولى رمضان شعبان٢٦٥٢٨ ٣١٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٣مدحت نصر عيسى محمد٨١٩٦٥٦ ٣١٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٩مرام السيد محمد لطفى المرسى٦٧٥٠ ٣١٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٣١مرتضى معز الدين محمود وصفى٥٦٥٦ ٣١٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٣١مرقس اسحق طانيوس بولس١٥٢٨٤ ٣١٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٦مروان ايمن حسين محمد شلبى٧٩٧٣ ٣١٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٧مروان محمد محمود محمد جاد١٠٤٠٠ ٣١٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١مروه ابراھيم احمد عمران١٨٦٨٣ ٣١٩٧
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٨مروه احمد يسرى محمد احمد١٢٤٩٤ ٣١٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٩مروه السيد عبدالرحمن٦٦٨٢ ٣١٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٣مروه جمال محمد٨٢٢٩٤ ٣٢٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٦/٠٧/٠٧مروه حسن محمد١٩٧٩٧ ٣٢٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١مروه حسين امين محمد٢١٠٤ ٣٢٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢١مروه حمدى محمد محمد مصطفى١٥٧٢٩ ٣٢٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٣مروه رمضان عبدالمنعم بيومى٨١٦٤٢٣ ٣٢٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٣مروه سيد ابراھيم٨١٩٦٠٨ ٣٢٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠١مروه شعبان ابراھيم قنديل١٢٥٧٥ ٣٢٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠١مروه صابر ابراھيم٩٢٠٩٨ ٣٢٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٢مروه ص;ح جعفرى فرغلى١٥٢٧٩ ٣٢٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٥مروه عادل احمد١٩٧٠٦ ٣٢٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١مروه عبدالمنعم عثمان حسن ا9عصر١٢١٨٧ ٣٢١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٠مروه عصام محمد سعد الدين السيد٥٠٦٢ ٣٢١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠١مروه فؤاد ابراھيم عبدالغنى ابو حطب٢١٠٦٧ ٣٢١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٦مروه محمد احمد فؤاد عبدالرازق عنان٨١٧٥٠٢ ٣٢١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٦مروه محمد احمد نصر٢٤٠٢٣ ٣٢١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٠٨مروه محمد رزق حسين١٢٢٢٥ ٣٢١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٣مروه محمد عبدالحميد١٦٥٢١ ٣٢١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٨مروه محمد قناوى محمود٨١٨٢٠٤ ٣٢١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٤مروه محمد محمود٢٠٠٦٣ ٣٢١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٤مروه محمد مصطفى محمد نصر٨١٥٠٦ ٣٢١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٢٠مروه محمد ناجى مصيلحى٨٩٥٨ ٣٢٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٩مروه مصطفى على مصطفى١٠٠٤٨ ٣٢٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠١مروه ناصر محمد على٤٠٢٦ ٣٢٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠١مروه ناصر محمد على السيد٩١٧٠١١ ٣٢٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٢مروه ھشام جمعه حسنين٨٧١٢٨ ٣٢٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٣مروه وجيه اسماعيل١٢٥٤٣ ٣٢٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٧مروه يحيى يونس١٥٩٧٣ ٣٢٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٥مريم حسين محمود مصطفى حسين حموده٨١٦٤٣٧ ٣٢٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٨مريم سامى نجيب السيد١٨٥٧٢ ٣٢٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٣مريم سمير جرجس دميان٨٨٦١٢ ٣٢٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٥مريم طلعت جندى١٥٠١٠ ٣٢٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢٧مريم ظريف صدقى كيرلس١٢٥١٠ ٣٢٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٦مريم عيد نجيب ميخائيل٨٩٤٢١ ٣٢٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١١مريم محسن حافظ محمد عبد٤٤٠٢4 ٣٢٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٦مريم محمد محمد ابراھيم٦٥٦٦ ٣٢٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠١مريم مكرم عطا ٩١٧٦٢٨4 ٣٢٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٤مريم نبيل السيد٢٣١٢٣ ٣٢٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٥مريم يوسف جبلتى الشال١١٩٤ ٣٢٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٠مصطفى ابراھيم الدسوقى صابر مصطفى٢٣١٦ ٣٢٣٨
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٠مصطفى ابراھيم الدسوقى فرج ابراھيم محرم٢٢٥١٠ ٣٢٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٤مصطفى ابراھيم عبدالحميد دسوقى١٨٠٧٤ ٣٢٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٦مصطفى احمد حسين محمد٨١٥٥٤١ ٣٢٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٨مصطفى احمد زكريا مصطفى١٠١٠٢ ٣٢٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٤مصطفى احمد عبدالعزيز ابراھيم عياد٢٤١٩١ ٣٢٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٧مصطفى احمد محمد محمد٤٠٨١ ٣٢٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٠مصطفى احمد مصطفى مرسى٨١٥٤٤٧ ٣٢٤٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٨مصطفى احمد مصطفى موسى٨١٤١٧٧ ٣٢٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٦مصطفى احمد ھاشم٢٢١٤٥ ٣٢٤٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٨مصطفى احمد ھاشم محمد٣١٥٦ ٣٢٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٠مصطفى اسامه عبدالسميع محمد٨٣٦٨٠ ٣٢٤٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٢مصطفى الحفنى عبدالعليم عبداللطيف٨٤٩٩٨ ٣٢٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١مصطفى السيد احمد رمضان٢٣٥١٥ ٣٢٥١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٠مصطفى السيد عفيفى السيد٨١٦٤٠١ ٣٢٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٧مصطفى جمال ابراھيم يوسف٢٤٢٧٠ ٣٢٥٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٣مصطفى جمال عبدالغنى محمد٢٨٢٢١ ٣٢٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٦مصطفى جمال مصطفى١٦٣٦٩ ٣٢٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٩مصطفى حافظ محمود حلمى الشعار١٠٦٠١ ٣٢٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٣مصطفى حسن ابراھيم احمد٩٦١٨ ٣٢٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٥مصطفى حسن احمد محسن٢٥٣٥٩ ٣٢٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٨مصطفى حسن احمد ھ;ل٥٩٢٨ ٣٢٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠١مصطفى حسن رضوان احمد٨٢٩١١٧ ٣٢٦٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٧مصطفى حسن عبدالحميد حسين٤٨٣٨ ٣٢٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٤مصطفى حسن على السيد احمد١٥١٠٣ ٣٢٦٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٥مصطفى حسين سيد احمد٣٤٠٥ ٣٢٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٤مصطفى حسين معطى ج;ل١٨٥٦١ ٣٢٦٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٧مصطفى حلمى كمال ابراھيم٥٢٦٩ ٣٢٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٣مصطفى حمدى محمد حجاج ابوزيد٢٤٣١٥ ٣٢٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٠مصطفى خالد   خليفه حتاته٢٣٥٩١ ٣٢٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١مصطفى خليل محمد خليل حسين١٢٤٩ ٣٢٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٥مصطفى خميس عبدالس;م احمد٨٣٨٣٣ ٣٢٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٧مصطفى خيرى نصرى ع;م١٧٦١١ ٣٢٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٩مصطفى ربيع خميس محمد١٤٣٥٠ ٣٢٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١مصطفى ربيع عبدالحكم مھنى١٦٠١٤ ٣٢٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٨مصطفى ربيع محمد١٦٥٢٨ ٣٢٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٩مصطفى ربيع محمد اسماعيل٨٨٣١٩ ٣٢٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١مصطفى ربيعى محمد بدر٨٢٠٥٧٣ ٣٢٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٥مصطفى رفعت كامل عبدالحليم٦٠٩٠ ٣٢٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٤مصطفى زھدى عبدالغنى محمود٨٧٣٨٧ ٣٢٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠١مصطفى سعيد السيد محمدى٤٩٨٩ ٣٢٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٢مصطفى سعيد مھدى ابراھيم السعدنى٨١٥٥٣٦ ٣٢٧٩
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٠مصطفى س;مه عبدالمنعم س;مه١٥٥٦٥ ٣٢٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٨مصطفى سمير احمد احمد العزبى٩٢١٠٣ ٣٢٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٠مصطفى سيد جابر احمد١٣١٢٤ ٣٢٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٢مصطفى سيد صادق محمد٨٢٨٣٠ ٣٢٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٠مصطفى سيد على السيد٨٧٩٢٣ ٣٢٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٦مصطفى سيد محمد محمد مسعود٨١٥٣١٦ ٣٢٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٠مصطفى سيد محمد محمود١١٧٥ ٣٢٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١١مصطفى شعبان سيد علي٨٩٠٤٥ ٣٢٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١مصطفى صادق صادق٨٢٣٦٢٥ ٣٢٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٣٠مصطفى صفوت عباس عباس عبيد٨٤٧١٠ ٣٢٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٠مصطفى ص;ح محمد حسانين بدوى٢٦٥٣٢ ٣٢٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٩مصطفى طارق عبدالس;م محمد٣٣٦٥ ٣٢٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٨مصطفى طارق على مصطفى١٣٥٣ ٣٢٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠١مصطفى طاھر عبدالحميد عبدالرحمن٨١٩٦٦٧ ٣٢٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٧مصطفى طلعت فھيم عبدالعليم١٨٦٩٥ ٣٢٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٤مصطفى عادل عبدالراضى عباس٥١٥١ ٣٢٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٩مصطفى عادل ھاشم سيد٥٧٩٩ ٣٢٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٥مصطفى عاطف عبدالحميد حنفى١٧٩٧ ٣٢٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٠مصطفى عبدالجواد خلف عبدالجواد١٢٠٧٤ ٣٢٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٢مصطفى عبدالصمد محمد كامل٨٢٣٦٤٩ ٣٢٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٦مصطفى عبدالعزيز س;مه سليمان٣٥٠١ ٣٣٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٥مصطفى عبداللطيف فرج على٨٣٦٥٨ ٣٣٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠١مصطفى عبد4 ثابت خليل١٥١٦٩ ٣٣٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٣٠مصطفى عبدالمجيد محمد عبده١٤٢٥٢ ٣٣٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٨مصطفى عبدالمجيد ھمام١٢٥٣٨ ٣٣٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٦مصطفى عبدالناصر السيد محمد١٥٢٨٧ ٣٣٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٦مصطفى عبدالواحد احمد محمد حواس٢٥٨٩ ٣٣٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٩مصطفى عز العرب محمد حسين١٧٢٩٩ ٣٣٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٥مصطفى عزت حسين صالح١١٣٤٩ ٣٣٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٦مصطفى عصام فتحى يونس١٠١٦٨ ٣٣٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٦مصطفى ع;ء محمد احمد ادم١٧٣٠٤ ٣٣١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٩مصطفى ع;ء مصطفى على٢٥٠٠٧ ٣٣١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٠مصطفى ع;ء مصطفى محمد٥١٤٢ ٣٣١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٣مصطفى على ابواليزيد على٤٩٦٢ ٣٣١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٥مصطفى على حسين سعيد٨٥٦١١ ٣٣١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٠مصطفى على عبدالعزيز داود١٦٩٦٢ ٣٣١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٠مصطفى على محمود على٨٨٤٣٠ ٣٣١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٨مصطفى على نور الدين توفيق١٢٥٣٣ ٣٣١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٤مصطفى فؤاد فوزى غنيم٢١٥٧١ ٣٣١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٣مصطفى كامل سيد جوده٢٣١٩٦ ٣٣١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٤مصطفى كمال عوض شلبي٨١٦٠٩٢ ٣٣٢٠
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٥مصطفى كمال محمد عبدالحميد الليثى٦٢٥٥ ٣٣٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٨مصطفى مبروك عبدالحميد السيد جاد٢٢٠٩٢ ٣٣٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٤مصطفى مجدى ابراھيم حافظ١٤٠٣٥ ٣٣٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٧مصطفى مجدى عبدالعليم مصطفى٢٣٢٦٠ ٣٣٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٥مصطفى مجدى محمد احمد١٠٣٧٨ ٣٣٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٤مصطفى محمد احمد فرغلى١٢٠٩٦ ٣٣٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٣مصطفى محمد حسين محمد احمد١٠٠٨٥ ٣٣٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٦مصطفى محمد خميس مدنى٩٩١٩٨٧٨ ٣٣٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٣٠مصطفى محمد سعيد محمد٨٣٨١٤ ٣٣٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٣٠مصطفى محمد سليمان ھ;ل٨٢١٠٨٠ ٣٣٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١مصطفى محمد صابر محمد٨٣٩٥٥ ٣٣٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٩مصطفى محمد ص;ح الدين٨٢٢٠٩ ٣٣٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٨مصطفي محمد عبد الرحمن ھ;ل٩٣٦١ ٣٣٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٧مصطفى محمد عبدالخالق حسنين الغزاوى٥١٤٣ ٣٣٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٨مصطفى محمد عبدالراضى على٣٣٩٧ ٣٣٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٩مصطفى محمد عبدالس;م محمد٨١٤١١٤ ٣٣٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٣مصطفى محمد عبده عبدالحق٢٣٠٣٦ ٣٣٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٣٠مصطفى محمد عز الرجال محمد على٨٤٥٣٦ ٣٣٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٥مصطفى محمد على مصطفى عمران١٠٤٥١ ٣٣٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٦مصطفى محمد فؤاد٢٨٣٠١ ٣٣٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٩مصطفى محمد فتحى نصر محمد١٢٠٨٧ ٣٣٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٢مصطفى محمد فھمى حسن محمد٨٣٨٩١ ٣٣٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٠مصطفى محمد كامل محمد الھجين٨٢٦٦٧٦ ٣٣٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٩مصطفى محمد محمد حسن خليفه٢٢١٦٠ ٣٣٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/١٣مصطفى محمد محى الدين احمد محى الدين١٦٠٣٠ ٣٣٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٢٠مصطفى محمد مصطفى احمد٦٨٨١ ٣٣٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٧مصطفى محمد موسى مھدى١٩٧٦ ٣٣٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٢مصطفى محمد نبيل ابراھيم محمد السيد النشار٨١٦٧٨٤ ٣٣٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٣مصطفى محمد نجيب محمود الرافعى١٢٤٣٧ ٣٣٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٥مصطفى محمد نور الدين٨٣٠٩٦ ٣٣٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢١مصطفى محمد ھشام ابراھيم٤٠٣١ ٣٣٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٧مصطفى محمد ھمام احمد١٧٣٦٣ ٣٣٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٧مصطفى محمود احمد شاھين٨٨٤٣٦٥ ٣٣٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٣١مصطفى محمود اسماعيل حسب النبى١٨٠٨٢ ٣٣٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٧مصطفى محمود بدوى جاد٨١٤١٢١ ٣٣٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١مصطفى محمود بكرى٢٨٣٤٢ ٣٣٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١مصطفى محمود على محمد خليفه١٧٦٤٥ ٣٣٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٦مصطفى محمود محمد الجندى٨٢٢٧٥ ٣٣٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٧مصطفى محمود محمد بركات٣٣٧٦ ٣٣٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١مصطفى محمود محمد حربى٨٣٨٣٠ ٣٣٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٨مصطفى محمود محمود حسين زيدان٨١٠٩٠ ٣٣٦١
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٢مصطفى محمود مصطفى١٦٥١٨ ٣٣٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١مصطفى محمود مصطفى القاضى٨٨٠٦٠ ٣٣٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١١مصطفى مسعد محمد ابراھيم٢٨٣٧٣ ٣٣٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٢مصطفى معوض تعلب معوض١٦٨٩٢ ٣٣٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١مصطفى ممد فراج احمد الطاھر محمد٨٣٢٧٩ ٣٣٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٤مصطفى ممدوح محمد كمال عمر٣١٨٦ ٣٣٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٨مصطفى نصر الدين نصر شحاته النجار٨١١٠٩٢ ٣٣٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٧مصطفى نصر السيد على١٥٧٢٠ ٣٣٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/١٨مصطفى ھشام سيد مصطفى٨٨٤٣٦٢ ٣٣٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٩مصطفى وجيه عبدالس;م ابراھيم١٩٥٥ ٣٣٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١١معاذ محمد احمد رضوان١٠٠٥١ ٣٣٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/٢٢معالى على احمد سعيد البقرى٢٨٢٠٧ ٣٣٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٢معتز احمد سمير ابراھيم احمد الدسوقى١٥٥٦٧ ٣٣٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٣معتز باV محمد سعيد محمد٨٩٤١٦ ٣٣٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٧معتز رمضان محمد احمد١٧٨٢٠ ٣٣٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢١معتز س;مه محمد والى٩٩٩٣٠٣ ٣٣٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٥معتز عبدالستار محمد٨٥٢٩ ٣٣٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١معتز عزت عبدالغنى الشيمى١٥٢٤١ ٣٣٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٤معتز عصام محمد يوسف سرى١٥٧٦٨ ٣٣٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١معتز محمد طارق اسعد عبدالھادى٨١٦٤٦ ٣٣٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٨ملك احمد الحسينى محمد يوسف٤٤٦٣ ٣٣٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢١مليجى عصام على مرجان١٦٣٧٤ ٣٣٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠١ممدوح الليثى محمد الليثى٨٢٢٦٧٥ ٣٣٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١١ممدوح عادل حمدان٢٣١٠٩ ٣٣٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٣ممدوح محمود ابراھيم٨٢٨٠٠٥ ٣٣٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٠منا عصام انور عقل٢٥٠٥٨ ٣٣٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٤منار احمد عبدالفتاح عبدالرحيم خفاجى١٠٠٥٦ ٣٣٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٧منار سعيد نور محمد حسب السكرى٨٨٠٥٧ ٣٣٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/٢٣منار عبدالعزيز سالم عبدالعزيز١٤٢١٠ ٣٣٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٤منار ع;ء الدين محمد سعد٨٢٤١١٦ ٣٣٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٥منار ماھر سعيد سعداوى٤٠٣٠ ٣٣٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٨منار ھشام السيد محمود السخاوى٤٢٩٧ ٣٣٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٣١منال امام حسن امام٨١٥٤١١ ٣٣٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٨منال جميل كامل١٧٦٥٩ ٣٣٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٦منال فتحى خميس احمد٨٨٤٢٢ ٣٣٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٢منال محمد ابراھيم محمد٨٥٥٨٤ ٣٣٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٢منال محمد عبدالمطلب١٧٥٣٤ ٣٣٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠١منال مصطفى احمد عبد٢٤١٧٠4 ٣٣٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٤منال ممدوح يوسف على حسن٨٨٦٣٤ ٣٤٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٢منصور حسين شعبان عبدالمقصود٤٤٧٣ ٣٤٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٥منصور سالم منصور عطيه٨٢٣٦٢٤ ٣٤٠٢
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٣منصور عويس عبدالتواب عشماوى٨٨٨٢٥١ ٣٤٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٥منصور محمد منصور عبدالغفار٢٢١٩١ ٣٤٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٢منه 4 احمد شريف محمد جمال الدين مطر١٥٧٤٧ ٣٤٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٦منه 4 احمد عبدالمحسن عبدالفتاح عابد٨٤١٧٢ ٣٤٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١منه 4 احمد محمد فرحات٦٠٣٨ ٣٤٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٥منه 4 ادھم زكريا بيومي٩٦٤٧ ٣٤٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٥منه 4 اسامه محمد محمد٦٧٢٥ ٣٤٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٥منه 4 السيد مبروك احمد١٧٦٩٠ ٣٤١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢١منه 4 جمال محمد حسنى حسين٦٩١٣ ٣٤١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٧منه 4 جمعه سعيد حسن٩١٧٥ ٣٤١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٨منه 4 حامد احمد حسيب٦٩٣١ ٣٤١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٠منه 4 حسن السيد محمد١٢١٢٨ ٣٤١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/١٩منه 4 خالد محمد٨٨٥٩٦٨ ٣٤١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٥منه 4 رفعت محمود٨٩٥٢ ٣٤١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٨منه 4 سعيد حنفى سعد على٥١١٦ ٣٤١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/٠٥منه 4 صفوت محمد محمد٥٩٨١ ٣٤١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٢٤منه 4 عبدالعظيم شوكت٩١٧٦٤٨ ٣٤١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٧منه 4 عبدالمحسن محمد حسين٢٤٥٦٨ ٣٤٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٣منه 4 ع;ء الدين محمد شكرى عباس٥٢٠٢ ٣٤٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٣٠منه 4 عمر عبداللطيف محمد اسماعيل الشعراوى٨٨٢٦٥٤ ٣٤٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٣٠منه 4 فتحى خميس احمد٨٨٤٢١ ٣٤٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٥منه 4 محمد احمد حسنين جامع٩٩٧٠١٣ ٣٤٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠١منه 4 محمد محمود محمد السيد٩٩٢٩١ ٣٤٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١١منه 4 محمد نجيب عباس ابراھيم٨١٦٧٦٨ ٣٤٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٩منه 4 محمود ابوالمجد محمود٤٨٨٦ ٣٤٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٠منه 4 محمود محمد وھبى١٠٧٨١ ٣٤٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠١منه 4 محى محمد عثمان١٣١٢٢ ٣٤٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢١منه 4 مصطفى حسين٨٢١٠٨٨ ٣٤٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠١منه 4 مصطفى محمد ابوطالب٢٤٠١١ ٣٤٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢٣منه 4 معتز محمد طه عبدالحافظ٥٨٠٤ ٣٤٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٩منه 4 ناصر فوزى عبدالجيد٩٦١١ ٣٤٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٧منه 4 ياسر ابراھيم١٥٠٣٩ ٣٤٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٦منه 4 ياسر نبيل حسين٨١٦٨١٨ ٣٤٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠١منه 4 ياسر يوسف احمد١٢١٨٢ ٣٤٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٣منه جامع عبدالباسط٨٢٠٥٣٠ ٣٤٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٠١منه سعد محمد سعد١٢٢٢٠ ٣٤٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١منى احمد مرسى البرعى١٦٣٧٦ ٣٤٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٤منى اشرف احمد مھنى محمد٩١٦٣٦٨ ٣٤٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٧منى اشرف عاطف حسن محمد٩٢٨٣ ٣٤٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٨منى حامد محمد فريد شاھين١٠٢٦٦ ٣٤٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١منى حمدى سعيد مصطفى٨١٥٦٨٧ ٣٤٤٣
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٧منى سعد رشوان عبدالوھاب٩١٧٦٢٩ ٣٤٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٦منى سعيد سيد عامر٦٥٧٧ ٣٤٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٨منى ص;ح احمد بدر١١١٠٩ ٣٤٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١منى عادل محمد جمال السيد٨٤٧٢٩ ٣٤٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٦منى عبدالغفور فوزى زكى البتانونى٨٢٥٤٥٧ ٣٤٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٣٠منى عصام فاروق حسين مرسى١٩٠٨٧ ٣٤٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٥منى عطا احمد الصاوى١٧٣٧٨ ٣٤٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٩منى على احمد رجب١٤٣٤ ٣٤٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠٢منى فاروق محمود احمد ابوالسعود٨١٧٥٢٨ ٣٤٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٩منى قدرى محمد٢٣١٢٤ ٣٤٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٥منى ماھر محمد طلبه٢٥٠٦٨ ٣٤٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٠منى محمد ابراھيم رس;ن١٤٢٠٩ ٣٤٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٣٠منى محمد سيد اسماعيل٨١٦٩٥٠ ٣٤٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٤منى محمد عبدالخليم حسين١٧٦٦٢ ٣٤٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٨منى محمد على على بخيت١٦٦٢٢ ٣٤٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١منى محمد محمد حافظ ابراھيم١٠٦٧٩ ٣٤٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١١منى محمود عبدالمنعم احمد٨١٣٠٧٢ ٣٤٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٦منى مصطفى مصطفى السيد وھدان٢٣٣١٩ ٣٤٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٨منى ممدوح احمد مصطفى٨١٩٦٠٢ ٣٤٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٧منى ھشام ذوالنون شوقى٧٠٤٨ ٣٤٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠٩منيرفا وليم خليل نخله٨٥٨٧٤ ٣٤٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٧منيوش محمد عامر محمد عابدين١٧٠٣٠ ٣٤٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١١مھا احمد سليم عبادى٨١٦٠٩٦ ٣٤٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٣١مھا احمد كامل يوسف١٨٥١٧ ٣٤٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١١مھا السيد عبدالمنعم محمد حسين٩٩٩٣٠١ ٣٤٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٩مھا حسام الدين امين محمد كامل١٢٢٨٦ ٣٤٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٥مھا سعيد احمد محمد عبدالنبى٨١٥٦٦٧ ٣٤٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٨مھا سعيد محمد احمد١٦٦٩٣ ٣٤٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٢مھا صالح سليمان اسماعيل٩٥٥٣٧ ٣٤٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٥مھا طلعت حنفى فرج على٨٥٥٥٢ ٣٤٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١مھا عادل محمد فريد محمد رمضان١٠٧٣٨ ٣٤٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٠مھا عماد عبدالفتاح ابراھيم٨١٤١٨٧ ٣٤٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٨مھا فكرى عبدالحميد ابراھيم٤٩١٠ ٣٤٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٥مھا محمد حافظ احمد١٥٢٩٦ ٣٤٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٩مھا محمد سيد عبدالجليل الليثى١٢٤٩٠ ٣٤٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/١٥مھا محمد عبدالحميد القصرى٩٥٥٤٧ ٣٤٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١مھا محمد ناجى مصيلحى٨٩٥٩ ٣٤٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢١مھا محمد يوسف٨٣٢٤٢ ٣٤٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢١مھا محمود على حسن عبد٨١٦٨٠٣4 ٣٤٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٢مھا محمود محمد حسن١٥٥٩٣ ٣٤٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٩مھا مصطفى السيد حسنين٨٧١٧٦ ٣٤٨٤
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٣مھا ممدوح عبداللطيف محمد١٢١٠ ٣٤٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١١مھاب عابدين محمد عابدين٣٣٨٤ ٣٤٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٣مھاب محسن عبدالعزيز الدكرورى٢١١٣٧ ٣٤٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١مھاب محمد عبدالمنعم العجرودى٢١٥٣٦ ٣٤٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٣مھاب محمد عبده زايد١٥٢٠٠ ٣٤٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٥مھاب نصر محمد سالم١٠٤١٩ ٣٤٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٥مھجه سامى حامد عبد4 الخطيب٩١١١٠٥ ٣٤٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٣مھجه س;م محمد٢٢١٣٧ ٣٤٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٢مھجه محمود محمد جبر خفاجه١٢١٩٨ ٣٤٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٣مھدى ابراھيم حامد ابراھيم٧٩٥٤ ٣٤٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠١مونيكا جرجس لطفى حكيم١٩٨٤٩ ٣٤٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/٠٨مونيكا عاطف اسحق وليم٨٣٨٩٥ ٣٤٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٤مونيكا نبيل صبحى زكى١٤٠٢٠ ٣٤٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٠مى ابراھيم عطيه احمد على٨١٠٨٠٧ ٣٤٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١١مى احمد على مھران١٣٢٠٦ ٣٤٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٨مى احمد محمد فھيم١٧٧٧٥ ٣٥٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٢مى اشرف محمد ذكى٨٢٢١٤ ٣٥٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٩مى الھام احمد خليل٨٤٥٣٨ ٣٥٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٨مى جمال الدين محمد سلطان٢١١٨٤ ٣٥٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٣مى جمال ثروت عبدالحميد١٣٢٠٩ ٣٥٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠١مى جمال محمد محمود٢٤٠٢٥ ٣٥٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢١مى خلف حموده السيد٥٠١٥ ٣٥٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٨مى رافت محمود السيد حسانين٨٨٣٥١ ٣٥٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٣مى رشدى قنديل قنديل٢٢١٨٩ ٣٥٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١مى رشيدى حسن شلبى٨٣٩٦١ ٣٥٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٤مى زين العابدين سيد مجاھد١٠٠٠٢ ٣٥١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٣٠مى سامى احمد ابراھيم٨١٦٧٣٠ ٣٥١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٣١مى عادل ابراھيم الصادق عطا ١٥٢٤٢4 ٣٥١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢١مى عبدالحليم شيبوب عبدالحليم٦٢٨٠ ٣٥١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٦مى عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز البرماوى١٠٦٩٩ ٣٥١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٧مى عبدالغنى على على١٣٦٨ ٣٥١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٧مى عبدالفتاح مدنى عبدالرحيم٨١٢٦١٠ ٣٥١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٣مى عصام عبدالنبى عبدالقادر٨١٦٤٤٦ ٣٥١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٧مى عماد عبدالرازق على٨٨٢٥٩ ٣٥١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٥مي فوزي حسن بھنسي٩٣٦٢ ٣٥١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١مى محروس عبدالسميع احمد٩٨٠٢١ ٣٥٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٩مى محمد السعيد عبدالمجيد زياده٨٥٨٧٩ ٣٥٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٨مى محمد رضا حارس محمد٤٤٦٢ ٣٥٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٥مى محمد عبدالرؤوف عبدالنبى٨٥٩٥٤ ٣٥٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٢٦مى محمد عبدالقادر محمد٨٥٩٨٤ ٣٥٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٢مى محمد على محمد مرسى٢٣٤٢ ٣٥٢٥
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٩مى محمد محمد عبدالعليم ابو الصفا٥٣٣٥ ٣٥٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٧مى محمد محمود الصادق٦٧٧٧ ٣٥٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٥مى محمود محمد محمود٦٤٤٢ ٣٥٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٢مى محى الدين على٢٤٥٧٠ ٣٥٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٥مى مصطفى احمد محمود مزيد٦٩٤٠ ٣٥٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١مى ممدوح انور الطويل٢٦٠٩ ٣٥٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١مى منصور فولى حسن١٥٢٨٥ ٣٥٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٦مى منصور محمد احمد١٧٨١٧ ٣٥٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٨مى ناجى وھبه حسن على٨٢٢٣٧ ٣٥٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٦مى ھانى امين سيد احمد١٠١٣ ٣٥٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٩مى يحى محمد عثمان٤٠٨٦ ٣٥٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٥مياده ابوالفضل محمد رمضان٩٢٢٠ ٣٥٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٨مياده جمال حسين مكاوى٨١٣٤٩ ٣٥٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٩مياده سعيد عبدالعظيم احمد بيومى٨٨٥٩٩ ٣٥٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١مياده محمد احمد ابوالعنين١٢١٣٢ ٣٥٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢١مياده محمد محمد سليمان ھارون٢٣١٥ ٣٥٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠١مياده محمود رياض عبدالباقى١٦٦٤٣ ٣٥٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٣ميار عادل محمد داود١٦٣٠١ ٣٥٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١١ميخائيل عادل موريس تادرس٩٥٨٦ ٣٥٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٧ميرا م;زم ثابت فانوس٢٨٣٥٨ ٣٥٤٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٥ميرنا محمد ع;ء ابراھيم حسن١٧٧٨١ ٣٥٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١ميشيل سدره عبدالكريم سدره٨٨٢٦٥٢ ٣٥٤٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٣مينا احمد ب;ل سرحان٩٩٤٥٩٣ ٣٥٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١مينا اديب شحاته بشاى٧٠٠٨ ٣٥٤٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٦مينا البير فرج بقطر٩٥٨٤ ٣٥٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٩مينا بولس ابراھيم عطيه٢٦٦٢٥ ٣٥٥١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٧مينا جرجس جاد 4 حسب ٩٩٢٦٥4 ٣٥٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٢مينا جورج نصيف عوض٩٣٧٤ ٣٥٥٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٦مينا حنا فھمى٢٣١٣٥ ٣٥٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٥مينا رفعت فرح اسكندر٨٣٦١٤ ٣٥٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١مينا زكريا ايوب جرجس٨١١٠٧٨ ٣٥٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٠٣مينا صادق عزيز منفريوس٨٢٨٣٩ ٣٥٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٩مينا طوبيا ادوارد ادوارد مقار٨١٦٣٢ ٣٥٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١١مينا عادل نجيب زكى٨٥٨٥٢ ٣٥٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٣مينا عزمى عدلى فرج٨٧٣٦٩ ٣٥٦٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٠مينا عزمى نصيف شحات٧٨٦٧ ٣٥٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٣مينا فكرى نظيم خليل٢٥٠٤٢ ٣٥٦٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٧مينا كرام عبدالمسيح بخيت٨٨٦٥٩ ٣٥٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١مينا ليشا فوزى عبدالشھيد٦٦١٦ ٣٥٦٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠١مينا ماھر منير رزق٦٣٧٧ ٣٥٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٦مينا مجدى جميل متى٤٥٥٩ ٣٥٦٦

٢٠١٦/٠١/٣١القاھرة Page ٨٨ of  ١٠١



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

١١ ش دكتور محمد مندور - المنطقة ا�ولى - خلف رابعة العدوية - مدينة نصر - القاھرة اوراسكوم للتدريب 

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١١مينا مجدى رشدى روفائيل٨١٤١٦٧ ٣٥٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٢مينا مختار اسحق حنا٨٢٤٤٧ ٣٥٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٦مينا مراد رياض السيد٨٢٣٦٢٦ ٣٥٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٨مينا مراد نبيل عازر٨٣٥٠٨ ٣٥٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٢مينا ناجى قدرى٢٠٠٦١ ٣٥٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٤مينا ھانى امين جورجيوس١٥٢٧٣ ٣٥٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٦نادر ج;ل حسين عبدالرسول٨٤٢٠٦ ٣٥٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٥نادر محمد عبدالعزيز عباس٥٠٤٥ ٣٥٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٧نادر موسى محمد موسى٩٥٦١ ٣٥٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٤نادره ھنداوى محمد كشك١٥٢٣٦ ٣٥٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٥نادى صديق بسيط بسطا٨٩٢٢٢ ٣٥٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٦ناديه كمال الدين محمود احمد٨١٤٦٧ ٣٥٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠٤ناديه محمد احمد امين٣٠٩١ ٣٥٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٨ناريمان مجدى احمد محمد٦٤٧٣ ٣٥٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٢نانسى ابراھيم زكى شحاته٨٢٢٦٧٦ ٣٥٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٥نانسى ابراھيم مرسى احمد١٧٧٤٧ ٣٥٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٤نانسى سيد محمود فھمى٩٩٩٢٩٨ ٣٥٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٩نانسى مجدى نسيم سليمان٢٦١١٢ ٣٥٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٧نانسى محمد عبدالعزيز١٧٦٥٧ ٣٥٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٢نانسى محمد عبده عبدالحافظ٢٤١٦٩ ٣٥٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٩نانسى نبيل عبدالفتاح١٨٨٢٩ ٣٥٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٥نانيس نبيل عبدالحميد محمد١٥٧٣٢ ٣٥٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٣ناھد حنفى سيد حنفى٢٥٠٥٤ ٣٥٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٦ناھد نبيل محمد تمام٢٦٠٧٤ ٣٥٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٨نبيل عصام محمد عبدالرحمن١٨١٢٣ ٣٥٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١١نبيل محمد ممدوح عبدالكريم عرفى محمد ع;فى١٦٦٣٧ ٣٥٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٦نج;ء رجب محمد عبدالقادر١٢١٤٦ ٣٥٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٤نج;ء سمير على مغاورى الدفرى١١١٩ ٣٥٩٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٠نج;ء سيد مسعود جاد الكريم٦٨٨٦ ٣٥٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٨نجوى احمد محمد محفوظ١٥٨٢٢ ٣٥٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٩ندا عبدالمنعم عبدالعزيز مصطفى٩١٢٤٧٢ ٣٥٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٣ندا عزت عطيه محمود١٩٠٣٧ ٣٥٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٢ندا عمر محمد عمر١٢٥٤٢ ٣٥٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٠٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١ندا محمود محمد عبدالعليم١٨٥٨٣ ٣٦٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٧ندا مصطفى طه محمود١١٢١٨ ٣٦٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٢٤ندا ممدوح السيد احمد٩٩٩٢٣٣ ٣٦٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٢ندا يسرى محمد عبدالرحمن١٦٣٥٥ ٣٦٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٩ندى ابراھيم الدسوقى عباس الشامى٦٨٨٩ ٣٦٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠١ندى احمد محمد سيد فراج٢٠٠٨٧ ٣٦٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٨ندى احمد ناجى عبدالرازق٩١٨١ ٣٦٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٩ندى اشرف حامد على شعبان١٨٩٥٩ ٣٦٠٧
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٧ندى ا9نصارى محمد احمد١٤٣٦٤ ٣٦٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٥ندى حامد يوسف١٥٠٢٧ ٣٦٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/١٤ندى حسين سيد احمد سيد٥٥١٨ ٣٦١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٨ندى حمدى حسن عبدالعزيز١٨٥٧٠ ٣٦١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٨ندى زكريا ابراھيم احمد ابراھيم٨١٦٠٥٢ ٣٦١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٣ندى زكريا حسنين عبدالقادر٨٧١٨٥ ٣٦١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٣٠ندى سليمان محمد سليمان٢٥٣٣٥ ٣٦١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٣ندى سمرى محمد يوسف٥٠٩٩ ٣٦١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٨ندى سناء عبد4 عبدالمجيد٨١٥٦٨٣ ٣٦١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٩ندى طارق عبدالفتاح محمد٩٣٣٠ ٣٦١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٧ندى عادل احمد ع;م٦٩٢٩ ٣٦١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢١ندى عاطف سعيد ابراھيم١٣٢٠١ ٣٦١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٨ندى عبدالصمد عبدالعزيز الشاذلى٨٧١١٧ ٣٦٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٢٣ندى عماد الدين صبحى ابراھيم٨١٨١٩٦ ٣٦٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٦ندى فيصل عيد كمال٨١١٠٥٥ ٣٦٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٥ندى مجدى محمد عباس٨١٨٢٣٥ ٣٦٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٠ندى محمد ابراھيم الشوربجى٨٨٥٥٩ ٣٦٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٢ندى محمد طه مصطفى مشعل٨١٣٠٩٠ ٣٦٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٩ندى محمد محمد النجار٦٤٨٦ ٣٦٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٧ندى محمود ضياء الدين حمدى١١١٥٥ ٣٦٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٤ندى محمود على قطب١٢٦٣٠ ٣٦٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٧ندى نبوى سعيد الغمرى١٦٣١٩ ٣٦٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٦نديم محمد رمضان النديم عبد٨١٥٣١٥4 ٣٦٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٧نرمين احمد عاطف عبد4 ابراھيم سليمان١٩٥٠٠ ٣٦٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٦نرمين احمد عاطف نور الدين١٦٢٥٨ ٣٦٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٢نرمين اشرف السيد اباظه١١٣٠٤ ٣٦٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٩نرمين جمال ابراھيم٢٤٠٤٢ ٣٦٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٦نرمين خالد منصور١٦٥٥٥ ٣٦٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٣نرمين صديق نمر١٥٠٣٥ ٣٦٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٦نرمين عبدالرؤؤف حلمى٤٠١٦ ٣٦٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٠نرمين عصفور لوندى جندى٥١١٠ ٣٦٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٧نرمين محمد احمد محمد٨١٩٦٢٩ ٣٦٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٨نرمين ھشام عبدالرحمن محمد عبدالفتاح٢٣٥٠٣ ٣٦٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٥نسرين احمد عبدالعزيز احمد ھيكل٢٦٠٥٤ ٣٦٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٢نسمه احمد انور٩١٧٥٤٥ ٣٦٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٨نسمه احمد عبدالستار حسن عماره٨١٥٤٤٦ ٣٦٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٤نسمه اسامه محمد مصيلحى حسن٦٢٥٨ ٣٦٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٩نسمه السيد محمد السيد طه٢٠٧٢ ٣٦٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٥نسمه زكى مى الدين زكى١١٣٤١ ٣٦٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٨نسمه طلعت عبدالعظيم محمد على٢٥٤١٢ ٣٦٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٨نسمه عبدالحميد احمد عثمان ابو سنه٨١٤٧٣ ٣٦٤٨
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٤نسمه عليوه السيد عليوه٢٤٥٣٥ ٣٦٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢١نسمه كمال عبدالحميد محمد حسن٨١٥٤٢٢ ٣٦٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٣نسمه مجدى عبدالصادق محمود٢٥٣٨٨ ٣٦٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٨نسمه محسن عباس محمد٩٥٣٥ ٣٦٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٠نسمه محمد حمدى ابراھيم سيد احمد٦٦٥٣ ٣٦٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٤نسمه محمد على الجيار٢٢١٧٢ ٣٦٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢١نشوى حسن عبدالوھاب احمد٨١٥٨٦٧ ٣٦٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٥نشوى ياسر امين محمد عبدالمطلب٨٢٨٠٢٣ ٣٦٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٥نعمه امجد محمد٩١٥٠٤٦ ٣٦٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٨نعمه حسانين ھ;ل حسانين٨٢١٥ ٣٦٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٠نعمه سمير رشاد٨٨٠٨٦ ٣٦٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٣١نعمه فوزى محمد٥٢٩٠ ٣٦٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٠٨نغم خالد خلف خالد احمد٨٧١٢٥ ٣٦٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٢نغم منصور احمد ابراھيم٨٢٢٢٩ ٣٦٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٤نھا عاطف عبدالحليم٨٥٠٤ ٣٦٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٩نھاد الدسوقى حامد على٦٩٦٦ ٣٦٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٣نھال ايھاب حسين على عثمان٨٢٤٢٤٢ ٣٦٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٢نھال حسن السيد ابراھيم٨١٦٤٤٥ ٣٦٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠١نھال حسن حماده محمد٢٢٢١١ ٣٦٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/١١نھال عادل على صالح٥٠٨٩ ٣٦٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠١نھال عاطف محمد عبدالعزيز٩٤٧٥٥ ٣٦٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٧نھال عبدالحميد شحاته نوفل٤٨٨٥ ٣٦٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٣٠نھال محمد على طه الزويدى٦٦٥٢ ٣٦٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٦نھله السيد عاطف احمد الزكى٢٥٥١٣ ٣٦٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٦نھله جمال احمد عبدالمولى٨٨٠٥٤ ٣٦٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٦نھله حسن يسن على احمد٨٥٦٥٥٦ ٣٦٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٥نھله حمدى محمود١٠٥١٨ ٣٦٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٧نھله سمير احمد٢٢٥٦٦ ٣٦٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٣نھله سيد حسن محمد٢٤٠٣٤ ٣٦٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٩نھله ص;ح سالم خميس امين٨٨٢٥١ ٣٦٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١نھله عادل الشيخ١٧٨٠٦ ٣٦٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٠نھله عصام ابوزيد السيد١٠٧٧٨ ٣٦٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٣نھله على سيد ابراھيم السيد٢٥٣٨١ ٣٦٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٣٠نھله محمد ممدوح محمود فوزى عبدالحليم١٢٦٣٥ ٣٦٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠٦نھلى كمال الدين احمد حسن٩٣٢٠ ٣٦٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٩نھى احمد السيد نجم٨١٥٨٥٧ ٣٦٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٤نھى احمد عبدالعظيم احمد١٤٠٩٩ ٣٦٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٩نھى اسامه محمود زكى٤٠٢٩ ٣٦٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٥نھى حسام الدين ابراھيم عمار١١٤٠ ٣٦٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٧نھى سعيد محمد اسماعيل٦٠١٥ ٣٦٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٥نھى سيد محمود متولى٦٩٤٢ ٣٦٨٩
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠٣نھى عادل عبدالعظيم سيد على٤٠٢٣ ٣٦٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٢نھى عاطف كامل خليل احمد٨١٣٠٨٨ ٣٦٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٣نھى عبدالمنعم عبدالعزيز مصطفى١٢٥٠٨ ٣٦٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٢نھى عبدالمنعم محمد يحيى البرادعى١٥٧٤١ ٣٦٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٤نھى فتحى محمد سليمان٦٥٥١ ٣٦٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١١نھى كمال احمد محمد٨١٢٦٠٠ ٣٦٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٦نھى محمد على محمد٨٩٠١٠ ٣٦٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٣نھى محمد يوسف احمد٨١٢٦٠٣ ٣٦٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١نھى محمود احمد شبانه١٤٤٨ ٣٦٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١١نھى مصطفى امين محمود٢٦٠٦٧ ٣٦٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٤نھى وسيم عبدالعظيم١٢١٣١ ٣٧٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١نھى يحى حسن محمد٨١٧١٢ ٣٧٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٠٣نھير وجدى زكريا محمد بيومى١٠١٧ ٣٧٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٢نوارن سامى عبدالحليم الجمل١٠٣٨٣ ٣٧٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٤نور الدين طه محمد السباعى٢٣٠٧٨ ٣٧٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٩نور الدين على احمد عبدالجواد مكاوى١٤٣٤٨ ٣٧٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٥نور الدين كمال محمد١٦٥٤١ ٣٧٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١نور الھدى عمر احمد فرماوى الديب٢٥٢١١ ٣٧٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٧نور الھدى محجوب محمد احمد٩٩٣١٣ ٣٧٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٧نور عصام الدين محمود احمد١٤٣٤٣ ٣٧٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠١نورا ابراھيم ابراھيم على٨١٥٥٠٣ ٣٧١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٣٠نورا ابوالحسن عضبه محمد ھديه٨١٥٣١٠ ٣٧١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٧نورا احمد محمد فايز٨٩٠٠٥ ٣٧١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٣نورا ا9مير حسن السيد١٩٨١٠ ٣٧١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٠نورا عبد4 ابراھيم فھيم سليم٨٢٤٢١٤ ٣٧١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٠نورا عماد انور جعيصه٦٨٦٧ ٣٧١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٤نورا عوض ابراھيم١٠٥٥٣ ٣٧١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٧نورا فتحى زكى٨٨٠٦٨ ٣٧١٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٢نورا كرومل ونه زخاوى٥٣٦٩ ٣٧١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٣٠نورا محمد عبدالعليم راضى١٨٣٢٤ ٣٧١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٤نوران احمد احمد محمد٩١٧٥٠٦ ٣٧٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٧نوران احمد السيد جاب ٩٣٦٧4 ٣٧٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٧نوران احمد حسن السحار٨٧١٤٩ ٣٧٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٠نوران احمد عبدالحميد١٥٩٩١ ٣٧٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٢نوران خالد حسن على٤٧٥٢ ٣٧٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٣١نوران طارقرياض غيث٢٦٦٣٨ ٣٧٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٣٠نوران عبدالقادر عبدالحكيم محمد١٧٨١٤ ٣٧٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٧نوران محمد اسماعيل محمد رشدى١٩٠٠٤ ٣٧٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١نوران محمد محمود محمود طه٢٣١٧٩ ٣٧٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٤نوران نھاد محمد سيد٨٢٤٠٩ ٣٧٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٧نورھان ابراھيم محمود ابراھيم٨٤٣٠١ ٣٧٣٠
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٤نورھان احمد نصر محمد٨٧٥٠ ٣٧٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٠نورھان اسماعيل سعد عشماوى٨٤١٠٥ ٣٧٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٣نورھان ايمن سمير محمد امين١٠٦٦٨ ٣٧٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٧نورھان ج;ل محمد على القاضى٨١٥٠٦٩ ٣٧٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٨نورھان حسام عزوز متولى١٣٢٣٥ ٣٧٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١نورھان حسن مجاھد حسن١٧٢٧٥ ٣٧٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٢نورھان حسن منصور حسن عبدالسيد٨١٣٠٩١ ٣٧٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٦نورھان سعيد عبدالعزيز حسب ٨٤٣٣١4 ٣٧٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٥نورھان عبد4 محمد عبد4 حسن١٦٣٩٩ ٣٧٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١١نورھان عبدالمنعم موسى٩١٧٦٣٤ ٣٧٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢١نورھان ع;ء الدين فريد عوض١٠١١٨ ٣٧٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٧نورھان عماد محمد حسن١٢٢٨٩ ٣٧٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٩نورھان مجدى حسن محمد٢٤٥٥٦ ٣٧٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٢نورھان مجدى محمد عبدالخالق٨٧١٨١ ٣٧٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٣نورھان محسن احمد١٣١٣٧ ٣٧٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٠٥نورھان محمد رضا محمود١٩٧٥١ ٣٧٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٠نورھان محمد سيد ابراھيم٨٠١٩ ٣٧٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٣نورھان محمد عبدالس;م عبداللطيف٨٢٤٢١١ ٣٧٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٢نورھان محمود عبدالمنعم محمود شلبى٨١٤١٤٦ ٣٧٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٠٧نورھان مختار احمد احمد محمود عيد٥١٦٧ ٣٧٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٤نورھان مصطفى على عبدالرحمن٨١٤١٩٢ ٣٧٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢٦نورھان نادر نجاح عبدالرازق٢٤٠٠٤ ٣٧٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٠نورھان وحيد محمد محمد ايوب٨٢٣٦٨ ٣٧٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٩نورھان يحيى محمد اسماعيل٩١٣٩ ٣٧٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٨نيرمين عبدالكريم عبده السكرى٢٤٠٥٠ ٣٧٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٩نيرمين محمد حسين احمد الغراب١٥٧٦٧ ٣٧٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠١نيفين ثابت سعيد فھيم١٧٦٦٥ ٣٧٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠١نيفين ثروت محمد كمال ابراھيم٨١٨٢١٢ ٣٧٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٨نيفين رافت ابراھيم فام٣١٢٥ ٣٧٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٠نيفين كامل سليمان عثمان٨٣٢٧١ ٣٧٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٨ھاجر ابراھيم محمد محمد خليل٣١٤١ ٣٧٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٥ھاجر احمد احمد٦٣٩٨ ٣٧٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢١ھاجر احمد سرور محمد الطاھر محمد السيد٥٨٣٦ ٣٧٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١١ھاجر اشرف محمد محمد شرين١١٩٦ ٣٧٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١ھاجر بدر الدين عبدالجواد السباعى١٥١٣٣ ٣٧٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٠ھاجر حنفى محمد حسين٨٤٦٠٩ ٣٧٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٣ھاجر سيد محمد محمد شتات٢٣٥٥٥ ٣٧٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١١ھاجر عبدالفتاح محمد دسوقى٢٣٠٩٨ ٣٧٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٤ھاجر عبدالمنعم ذكى عباس٨١٨١٨٦ ٣٧٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٨ھاجر مصطفى حامد محمد٢٢١٧٣ ٣٧٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٧ھاجر ناجى محمود موسى٨١١٢٧٣ ٣٧٧١
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٩ھادر ع;ء الدين محمد على حتاته٨٤٥١٢ ٣٧٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٢ھادى فرج سعيد فرج١٠١٠٣ ٣٧٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٤ھادى محمد عبدالقادر حلمى محمود ناصف١٦٦٤٨ ٣٧٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٨ھاشم السيد احمد الھادى ھاشم٨١١٠٨٥ ٣٧٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢١ھاله ابراھيم محمد ابراھيم٨١٥٨٥٩ ٣٧٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠٤ھاله احمد عثمان مدنى١٧٧٨٩ ٣٧٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٧ھاله حسن محروس ابراھيم الحديدى٢٤٠٥٦ ٣٧٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٦ھاله محسن مصطفى مصطفى٨١٦٧٤٥ ٣٧٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١ھاله محمد حسنى عطا 4 س;مه١١٣٤٤ ٣٧٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١ھاله محمد شريف محمد عيد محفوظ٢٤٥٠٧ ٣٧٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٣ھاله محمد عبدالكريم١٠٥٠٩ ٣٧٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٢ھاله محمد لطفى احمد ابراھيم٤٨٨٠ ٣٧٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٨ھانى حسن محمد حسن١٦٥٩٣ ٣٧٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٣ھانى رافت محمود عوض ٦٢٦٥4 ٣٧٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٠ھانى عبدالھادى عبدالعظيم غنيم١٤٠٧٣ ٣٧٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٠ھانى كامل عبدالعال اسماعيل١٦١١٢ ٣٧٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٣ھانى محمد على محمد عبدالرحيم١٧٦٤٦ ٣٧٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٥ھانى مسعد حسن ابراھيم الشاھد١٥٦٠٠١ ٣٧٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٢ھايدى ج;ل فھيم بسيونى محمد النحراوى٥٧٩٤ ٣٧٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١١ھايدى زكريا محمد على المليجى٢٥٣٨٦ ٣٧٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٤ھايدى عبدالمنعم عبدالمھدى السيد١٦٩٧٦ ٣٧٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٨ھايدى محمد السيد طه طه سماحه١٣١٩٨ ٣٧٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٢ھايدى نبيل محمد حنفى عثمان٨١٥٠٨٢ ٣٧٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٦ھايدى ھانى منير رزق٥٠٩٤ ٣٧٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٢ھبه ابراھيم شكرى ابراھيم٨٠١١ ٣٧٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٧ھبه ابراھيم محمد كمال٢٥٥٥٢ ٣٧٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٢ھبه احمد انور حسن عبدالواحد٨٢٤١٣٤ ٣٧٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١ھبه احمد توفيق عليوه سليمان١٩٨٦٥ ٣٧٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢١ھبه احمد محمد على٢٤٠٢٢ ٣٨٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١١ھبه اسامه فھمى السباعى٢٤٠٢١ ٣٨٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/٢٧ھبه 4 ابراھيم عبدالخالق١١٦٣ ٣٨٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٠٢ھبه 4 احمد عبدالغفار حسين١١٣٢١ ٣٨٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٧ھبه 4 احمد فؤاد صالح سيد١٥٣٨٨ ٣٨٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٧ھبه 4 السيد محمد ابو قفه٦٥٥٤ ٣٨٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/١٢ھبه 4 انور فؤاد شحاته٨٥٦٥٤٠ ٣٨٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٨ھبه 4 سعيد محمود١٨٨١٥ ٣٨٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١ھبه 4 عادل طلعت زكى٥٧٨٥ ٣٨٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٢ھبه 4 فريد محمد بدران١٢١١ ٣٨٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٢ھبه 4 محمد عبدالفتاح١١٠٢٧ ٣٨١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٣ھبه 4 مسعد محمد فادى٨١٦٤٤٤ ٣٨١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٢ھبه امام على جاد فرغلى١٠٩٣٣ ٣٨١٢
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٣٠ھبه جمال عبدالقادر عثمان٩١٥٤ ٣٨١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١ھبه حسن عيد محمد حسين١٥٧٨٣ ٣٨١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٣ھبه حمدى السعيد اسماعيل٨٧٣٥٢ ٣٨١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٥ھبه خيرى عبدالجليل محمد ابوالسعود١٥٨٢٩ ٣٨١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٩ھبه رمضان فخرى٩١٧٦٠٣ ٣٨١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٣٠ھبه سامى احمد ابو ليله٨١٦٧٦٦ ٣٨١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٧ھبه سبيل انور ابراھيم محمد٨١٥٩٠١ ٣٨١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢١ھبه سيد جمال عبدالرازق٨١٥٨٩٨ ٣٨٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٥ھبه شحات غريب٢٤١٧٨ ٣٨٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٨ھبه شعبان حى ابراھيم الدسوقى٢٣٢٦٤ ٣٨٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٧ھبه صبرى احمد عبدالحميد١٨٠٤٠ ٣٨٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٧ھبه طارق عبدالعال حماد٨١٤١٩٠ ٣٨٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠١ھبه عادل حسن على السيد٥٨١٩ ٣٨٢٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/١٣ھبه عادل محمد محمد خطاب١٨٩٧٠ ٣٨٢٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٠ھبه عبدالحفيظ عبدالسميع١٧٧٩٢ ٣٨٢٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٩ھبه عبدالرحمن عبد٤٠٦٤4 ٣٨٢٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٧ھبه عبدالمجيد مدبولى متولى٥١٢٧ ٣٨٢٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠١ھبه عثمان النادى على٨٢٣٦٥١ ٣٨٣٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٩ھبه على حامد على٢٦١٢٤ ٣٨٣١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٥ھبه عمر عبدالعزيز حافظ١١٣١٩ ٣٨٣٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠١ھبه فتحى عبدالحليم محمد٨١٥٤٣٧ ٣٨٣٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١١ھبه فتحى على حسن٩٣٤٠ ٣٨٣٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٨ھبه كرم شحاته سيد٢٠٦٤ ٣٨٣٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١ھبه محمد فاروق محمد١٥٩٧٢ ٣٨٣٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٠ھبه محمد محمد سالم١٥٠٠٨ ٣٨٣٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٥ھبه محمود ايوب طه٨١٦٧٠٧ ٣٨٣٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٣ھبه محمود جميل فرج٨١٨٢٣٢ ٣٨٣٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٢٧ھبه مصطفى ابراھيم عبدالعاطى٤٨٥٨ ٣٨٤٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١ھبه ممدوح الم;ح كمال الم;ح طه١١٠٥ ٣٨٤١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٨ھبه منتصر محمد جمال الدين٢٥٣٦٧ ٣٨٤٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٥ھبه ناجى محمود سعيد ادم١٦٠٣٥ ٣٨٤٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٥ھبه ھشام عبدالمجيد حجاج٦٦٦٨ ٣٨٤٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١ھجره يوسف محمود الصاوى بدريه١٦٦٩٦ ٣٨٤٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٥ھدايه حلمى احمد١٩٧٥٠ ٣٨٤٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٤ھدى احمد ابراھيم احمد٦٥٦٠ ٣٨٤٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠١ھدى احمد عبدالجواد السيد٥٠٦٣ ٣٨٤٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٨ھدى اديب اسحق فانيوس٢٦١١١ ٣٨٤٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٢ھدى اسامه محمد عصر٩٣٣٢ ٣٨٥٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٢ھدى الحفنى حسن الحفنى٨١١٢٨٨ ٣٨٥١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢١ھدى حسين محمد محمد بدر٩٥٤١ ٣٨٥٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٥ھدى سيد فرحات عبدالمعطى٨٧٨٤٤ ٣٨٥٣
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٢ھدى على محمد على٦٥٦٧ ٣٨٥٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٩ھدى كمال عبدالحميد السعداوى٨٠٣٥ ٣٨٥٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢١ھدى محمد ابوطالب السيد٩٢٠٩٥ ٣٨٥٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٠ھدى مصطفى على حسن٨٧٣٦٨ ٣٨٥٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٦ھدير احمد صالح موسى زين٨٢٠٥٩٠ ٣٨٥٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٦ھدير احمد محمد ماھر١٨٨٥٢ ٣٨٥٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٠ھدير الشحات حسين محمد١٥٢١٣ ٣٨٦٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١ھدير بھاء الدين عبدالجابر عوض٨١٨٢٠٧ ٣٨٦١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٣ھدير جمال فؤاد عبدالكريم٨٢٩٠٣١ ٣٨٦٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٦ھدير جمعه صالح سليمان٩٢٥٢٠١ ٣٨٦٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٢ھدير رمضان سيد عبدالعزيز٨١٨٢٦٨ ٣٨٦٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٩ھدير رمضان محمد نصر٨٤٦٤٢ ٣٨٦٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٨ھدير زكى شعبان زكى السيد٨١٠٨٠١ ٣٨٦٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٣٠ھدير زھران محمد٤٧٦٠ ٣٨٦٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٢٩ھدير سمير عبدالفتاح عبدالرازق٩٨٤٧٢ ٣٨٦٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٢٥ھدير سيد مصطفى صديق٩٢٤٣٢٥ ٣٨٦٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٩ھدير طارق محمد ابراھيم محمد٨٧٢٥٦ ٣٨٧٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٨ھدير ع;ء الدين سيد٩١٧٥٠٠ ٣٨٧١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٢ھدير مجدى عبدالتواب٨٨٨٠٥ ٣٨٧٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٨ھدير محمد حامد محمود١١٣٢٢ ٣٨٧٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٥ھدير محمد كامل رضوان١٧٧٤١ ٣٨٧٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٤ھدير محمد مصطفى محمد نور٨١٧٤٥٠ ٣٨٧٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١ھدير محمود عوض 4 احمد العزازى٧٨٩٥ ٣٨٧٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٤ھدير محمود محمد محمد٢٤٦٣٤ ٣٨٧٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٣/٠٥ھدير مدحت محمد حسن٤٧٥٦ ٣٨٧٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٤ھدير مصطفى السيد ھيبه٩١٩٠٣ ٣٨٧٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٨ھدير مصطفى سعد زغلول٨٢١٠٧٨ ٣٨٨٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٠ھدير مصطفى سيد احمد موسى٨١٦٨٢٨ ٣٨٨١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٩ھدير مھاب عبدالفتاح احمد٨١٨٢١٥ ٣٨٨٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٩ھدير ھشام مصطفى٩١٧٥٣٩ ٣٨٨٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠٦ھدير وجدى زكريا محمد١٠٢٦ ٣٨٨٤

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠١ھديل احمد محمد مصطفى١٠٢١٦ ٣٨٨٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٠ھديل عبده محمد عبده مصطفى٨١٤٩٨ ٣٨٨٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٨ھشام اسماعيل محمد محمد٨٧٦٦ ٣٨٨٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٤ھشام السيد محمود احمد٢١٥٧٥ ٣٨٨٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٢ھشام بدر عطيه بدر٢٥٠٧٥ ٣٨٨٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٧ھشام جمال دله شريف١٠٤٤٠ ٣٨٩٠

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٢ھشام حسن عزت سليمان٨٢٩٠٠٧ ٣٨٩١

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١ھشام دياب حسان غنيم خليفه٨١٩٦٨٩ ٣٨٩٢

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٧ھشام رافت حامد١٩٧٨٤ ٣٨٩٣

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٣ھشام شعبان عبدالتواب١٤٠١١ ٣٨٩٤
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من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٢٣ھشام عبدالعزيز عبدالعزيز الغتمى٣٢٠٠ ٣٨٩٥

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٧ھشام عبدالعليم السعيد عبدالكريم١٦٦١٤ ٣٨٩٦

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١١ھشام عثمان جميل عبدالفتاح محمود٢٦٥٢٩ ٣٨٩٧

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٣ھشام عصام فؤاد السيد بدوى٨٨١٠٩ ٣٨٩٨

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٧ھشام عمرو عبدالقادر احمد المسلمانى١٠٩٥٥ ٣٨٩٩

من ٠٥:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٦:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٣ھشام محمد محمد محمد غراب٢٦٠٨١ ٣٩٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٩ھشام محمود سيد عفيفى٩٢٠٧٣٩ ٣٩٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٩ھشام مھدى السيد شاھين٣٠١٢ ٣٩٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٣ھشام ناصر محمد عبداللطيف٥١١٤ ٣٩٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٨ھمام ط;ل محمد منشاوى١٠٦١٧ ٣٩٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠١ھمت مصطفى على ابراھيم٣١٣٨ ٣٩٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٣ھمس محمد احمد عبدالفتاح٩١٢٤٧١ ٣٩٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١ھناء السيد الھادى محمد٢٤١٩٥ ٣٩٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢١ھناء رشاد عبدالراضى٨٨٨٦٥ ٣٩٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٢ھناء محمد ابراھيم محمد٨٥٥٨٠ ٣٩٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠٦ھناء ناصر محمد عبدالرحيم١٢٤٧١ ٣٩١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٥ھنادى حسين عبدالرحمن حسين٩٥٢٥ ٣٩١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٣ھند ابوزيد سيد ابوزيد الطماوى٦٦٩٩ ٣٩١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٦ھند احمد صالح موسى زين٨١٨١٩١ ٣٩١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٨ھند احمد محمد اسماعيل٨٧٢٩٣ ٣٩١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠١ھند اسماعيل صبرى محمد البكرى سيد٨١٧٥١٨ ٣٩١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٤ھند بدر احمد سعيد٨٧١٥٢ ٣٩١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٩/٠١ھند حاتم ثابت امين٨١٤١٨٩ ٣٩١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٨ھند حسن حسين اسماعيل١٢٤٦٨ ٣٩١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٤ھند حسن محمد كامل٨٢٠٥١٩ ٣٩١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١ھند حسين احمد خيرى١٢٤٧٠ ٣٩٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٦ھند رافت سعد محمد٨١٨٢٠٣ ٣٩٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٥ھند طه عبدالوھاب السيد فتوح١٢٠٨٣ ٣٩٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠١ھند عبدالباسط محمود٨٩٠٠٣ ٣٩٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/١٤ھند عبدالعزيز موسى نصر الدين٥٥٣٨ ٣٩٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٦ھند عثمان ابو الغيط السيد١٤٠٩٦ ٣٩٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠١ھند عزمى قاسم مبارك١٦٢٦٠ ٣٩٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/٠٩ھند محمد الجميل عرفه حسن٩٢٠٧٥ ٣٩٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٥ھند ممدوح عبدالغنى محمد١٧٨٠٧ ٣٩٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٩ھند منصور عثمان عبدالحافظ١٧٧٠٧ ٣٩٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٢ھند نبيل محمد حنفى عثمان٨١٥٠٨١ ٣٩٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٥ھند ھشام عبدالحميد نديم٩٣٤٥ ٣٩٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠٦ھنيا عادل جرجس عبدالم;ك٨١٦٠٨٣ ٣٩٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٢ھويدا ابراھيم محجوب اوشى١٣٠٢٧ ٣٩٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٥ھيام اسماعيل محى الدين٨٨٥٩٧٢ ٣٩٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٩ھيام صالح محمد بدر الدين١٨٩٠٠ ٣٩٣٥
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠١ھيام عبدالباسط محمود رزق٨٢٢٣٦ ٣٩٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٠ھيام محمود عبدالمنعم حسين١٤٠٠٩ ٣٩٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٤ھيثم احمد عبدال;ه السيد١٨٩٧٦ ٣٩٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٢٢ھيثم ج;ل قدرى جرجس١٠٢٣١ ٣٩٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٣ھيثم حامد مدبولى على٣٣٧٩ ٣٩٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٣ھيثم رجب محمد محمود١٧٦٤٣ ٣٩٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٥ھيثم عبدالحميد حمدى احمد عبدالرحيم٨٧٨٢٥ ٣٩٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٠٧ھيثم عبدالعظيم احمد محمود٦٧٢٩ ٣٩٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٩ھيثم عبدالفتاح زكى احمد شعراوى٨٧٠٥٢ ٣٩٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٤ھيثم عصام الدين حافظ٨٨٩٣٧ ٣٩٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٤ھيثم محمد احمد عبدالحميد١٠٠٧٠ ٣٩٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢٦ھيثم محمد عبدالمنعم عبدالقادر شريف٨٧٩٤٣ ٣٩٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١ھيثم محمد محسن عبدالعزيز٩٨٠١٢ ٣٩٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٤ھيثم ممدوح صادق عبدالرحمن١٤١١ ٣٩٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠١وئام ع;ء ص;ح محمد٤٠٨٥ ٣٩٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٧وائل اشرف مرسى عبدالجواد٨٣٣١٣ ٣٩٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠١وائل حسين بھنسى٣٤٧٥ ٣٩٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٩وائل خالد رياض جوھر١٩٧٥٦ ٣٩٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/١٠وائل رفيق محمد رشدى٦٣٧٢ ٣٩٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٧وائل عبدالس;م كمال حسين٢٤٠٦٧ ٣٩٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٩وائل ع;ء ص;ح محمد٤٠٨٧ ٣٩٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٤وائل على حسين خليفه٣٤٠٤ ٣٩٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٣وائل كمال خيرى٢٣١٢٦ ٣٩٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١وائل محمد حامد محمد١٦٢١٤ ٣٩٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٠وائل مغاورى عبدالستار مغاورى٤٢٦٣ ٣٩٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٦وائل نبيل فھمى امام١٨٨٤١ ٣٩٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٣وائل نبيل محمد حسن٥١٩٨ ٣٩٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٥وديع جورج حنا عازر ايوب٨٢٠١ ٣٩٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠٩وديع عادل وديع لوقا٢٢٢٧٢ ٣٩٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٢ورود مجدى عبداللطيف عبدالرحمن٢٥٥١٢ ٣٩٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٥وسام سيد محمود محمد السيد١١١٠٨ ٣٩٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١وسام عصمت محمد محمد١٥٢٨٠ ٣٩٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٥وسام محمد فوزى ابراھيم مسعود٨٣٦٦٨ ٣٩٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٧وسام محمد ھريدى محمد ھريدى١٠٢٧١ ٣٩٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٢١وسام ممدوح محمد مختار سعيد٨١٢٦١٣ ٣٩٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٢٤وسام يحيى عبدالعريز بركات١٣١٨٧ ٣٩٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٥وفاء احمد محارب٤٠١٢ ٣٩٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٥وفاء احمد منير السعيد١٢١٨٣ ٣٩٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١وفاء حسن بدر على٨٧١٥١ ٣٩٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٨وفاء عزمى على درويش٨٢٩٠٢٣ ٣٩٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢١وفاء محسن محمد عبدالوھاب١٢٢٤١ ٣٩٧٦
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/١٣وفاء محمد يوسف محمود احمد٨٩٤٤٤ ٣٩٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٩و9ء ابراھيم عيد نايل٨١٥٠٥٨ ٣٩٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢٦و9ء حسن البنا الدسوقى ابراھيم٨٠٠٩ ٣٩٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٢و9ء خليل طه خليل٨١٦٤٢٢ ٣٩٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٢و9ء رافت محمد السيد٢٦٠٧٢ ٣٩٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٣و9ء رشدى عبدالمنعم صبرى٨٩٠٠٧ ٣٩٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١و9ء سعد احمد حسن المسلمى٢٢٦٣١ ٣٩٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٢و9ء سعد نصر محمد١٤٠٣٤ ٣٩٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٢و9ء ص;ح محمد محمود البرنس٨١٨٢٣٩ ٣٩٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٤و9ء طارق مصطفى المھدى العجمى١٨٩٧٧ ٣٩٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/١٠و9ء مجدى احمد سيد٦٩٦٨ ٣٩٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٨و9ء محمد جابر محمد٨١١٠٥١ ٣٩٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١١و9ء ھشام فاروق كامل٤٩٨٣ ٣٩٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٧و9ء يحى عوده كامل٨١١٢٩٣ ٣٩٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٢٦وليد احمد احمد محمد على١٨٦٧٣ ٣٩٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٥وليد احمد جمعه بيومى٨١٨٢٨٥ ٣٩٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٨وليد حامد على محمد١١١٥٩ ٣٩٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠٤وليد حسن محمد عفيفى١٠٧٣٥ ٣٩٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٥وليد حسين زكى حسن٨٣٥٠٢ ٣٩٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٣وليد رمضان عبدالمطلب محمد٨١٥٦٤ ٣٩٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١١وليد سامح سيد عبد4 وھبه١٦٢٣ ٣٩٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١وليد صابر السيد عبدالرازق٣١١٩ ٣٩٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٣١وليد صليب لويس١٨٥١١ ٣٩٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٩وليد عادل عبدالمنعم عبداللطيف٤٤١٧ ٤٠٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٩وليد عبدالرحمن محمد على٨٨١١٣ ٤٠٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٤وليد عبدالسيد حسن مغربى٢٠٨٠ ٤٠٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٩وليد فراج عباس محمود حافظ١٦٠١٣ ٤٠٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢١وليد مجدى الدسوقى محمد القاضى٩٩٢٦٨ ٤٠٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٩وليد محمد بدر محمد امين٨٤٦٢٦ ٤٠٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٢وليد محمد حافظ مصطفى٨٧٣٢٣ ٤٠٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٨وليد محمد شفيق على حمزه١٤٣١٧ ٤٠٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٩وليد محمد فخرى السيد٢٤٦٣١ ٤٠٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠١وليد مراد شاكر عبدالغفار عبدالمقصود٨٧٠٦٢ ٤٠٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٢وليد مرزوق اسماعيل مبروك٨٤٢٢٥ ٤٠١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٣وليد يحى جوده ابراھيم٨٤١٠٠ ٤٠١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٠ياسر احمد عبد4 حسن٢٢٦١٤ ٤٠١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/٠٤ياسر سيد عبدالحليم على العطر١٢٠١٠ ٤٠١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٥ياسر صبحى محمد١٠١١٦ ٤٠١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٨ياسر عزمى احمد عبدالعال٦٧٦٥ ٤٠١٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٧ياسر محمد رمضان٢٥٥٩٢ ٤٠١٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢١ياسر محمد سعد احمد اللبيدى٩٦٦٣ ٤٠١٧

٢٠١٦/٠١/٣١القاھرة Page ٩٩ of  ١٠١



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

١١ ش دكتور محمد مندور - المنطقة ا�ولى - خلف رابعة العدوية - مدينة نصر - القاھرة اوراسكوم للتدريب 

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٢ياسر محمد على٢٢١٤٦ ٤٠١٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/١٧ياسر محى الدين محمد محمد ابراھيم٨٢٧٠٠٩ ٤٠١٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢٢ياسمين ابراھيم عبدالمنعم حسن٨٤٦٢٢ ٤٠٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠١ياسمين ابراھيم على حجاج٩٥٩٢ ٤٠٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/١٠ياسمين احمد احمد فرج٩٧٢٢ ٤٠٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١٤ياسمين احمد السيد على عمران٩٣٩١ ٤٠٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠١ياسمين احمد رجب سالم١٢٢١٠ ٤٠٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٤ياسمين اسماعيل ابراھيم اسماعيل٢٥٣٢٨ ٤٠٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/١٣ياسمين بھاء الدين عزب١٨٥٣٢ ٤٠٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٦ياسمين حسين احمد٢٤٥٥٤ ٤٠٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢٤ياسمين سعيد محمود عبدالرحمن٨٣٥٤٨ ٤٠٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٧ياسمين سمير محمد السيد طعيمه٢٨٢٠٢ ٤٠٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٥ياسمين ص;ح الدين حسنى١٨٥٦٩ ٤٠٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٨ياسمين عادل خليل احمد ابراھيم٨١٦٠٥١ ٤٠٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٩ياسمين عصام محمد ابوالع;٨١٦٨٠١ ٤٠٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٦ياسمين على حسن على خليل٨٤٦٠٨ ٤٠٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٥ياسمين على كامل حنين حسن١١٥٧ ٤٠٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢١ياسمين فوزى عبدالباقى بدر٨٤٢٠٩ ٤٠٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٠ياسمين ماجد احمد امين درويش١٥٢٥٣ ٤٠٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٣ياسمين مجدى اسماعيل حسن١٢١٦٠ ٤٠٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١ياسمين محمد حسنين محمد١٥٧٧٥ ٤٠٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١١ياسمين محمد عبدالخالق٨٣٢٥٣ ٤٠٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٩ياسمين محمد فؤاد نصار١٦٣٥٩ ٤٠٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٤ياسمين محمد كامل صالح٨١٧٤١٢ ٤٠٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٥ياسمين محمد محروس طه٥٠٥٤ ٤٠٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٤ياسمين محمد محمد الدسوقى٨٣٩٣٠ ٤٠٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٠ياسمين محمد محمد الشافعى يوسف١٢٦٠٩ ٤٠٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٢ياسمين محمود محمد سالم٥٢٩٢ ٤٠٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٢ياسمين مصطفى يمانى محمد٨٢٢٣٨ ٤٠٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٢٠ياسين سعيد ابراھيم عبدالقادر٦٢٩٨ ٤٠٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٢١ياسين عاطف عبدالمجيد١١١٠٢ ٤٠٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٢ياسين عاطف يوسف محمد جويلى٢١٤٧ ٤٠٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٣يامن كمال سيد محمود دنيا١٥٢٤٤ ٤٠٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/١٥يحيى احمد سمير محمد٢٤٦٤١ ٤٠٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٦يحيى ج;ل محمد احمد١٩٧٥٤ ٤٠٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١٥يحيى محمد حسن رمضان١٨٨٣١ ٤٠٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٦يسر محمد شديد امبابى٨١٦٧٨٠ ٤٠٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٣يسرا ابوالفتوح احمد رزق٥٤٠٨ ٤٠٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٢٧يسرا جودت حسين احمد سباق١٤٢٨٨ ٤٠٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/١٩يسرا حمدى عبدالرحيم محمد٨٢٠٥٦٨ ٤٠٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٠٢يسرا دراى على عبدالوھاب٢١١٥٢ ٤٠٥٨
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٥يسرا شعبان رمضان حسين٨٢٤٢٤٥ ٤٠٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٣يسرا عبدالمحسن الدروانى موسى عبدربه٢٦٠٨٦ ٤٠٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٠يسرى ابراھيم عمر امين محمد١١٠١٥ ٤٠٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠٩يسرى الوردانى ابو شامه حسانين٨٢٥١٢٠ ٤٠٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٦يسرى عبدالحكيم ابراھيم ابوالحديد٨٨٦٦٥ ٤٠٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٠يمنى حمزه محمد سعيد الشياوى٨١٧٤٦٥ ٤٠٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٩يمنى عاصم سعد بسيونى٨٤٦٤١ ٤٠٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٤يمنى محمد احمد محمد١٢٤٣٨ ٤٠٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٦يوحنا زكريا مريد شيحه بخيت٨٨٦١٠ ٤٠٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١يوسف سيد جمعه سيد مسعود٩٥٦٣ ٤٠٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٧يوسف فريد يوسف جمال٩١٧٢٤٧ ٤٠٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٠يوسف مجدى رمزى عزيز١٠٣٨٠ ٤٠٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٥يوسف محمد بدر محمد٥٢٩٣ ٤٠٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٨يوسف محمد صدقى محمود اسماعيل١١١١٤ ٤٠٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠٥يوسف محمد كامل عبداللطيف٤٨٣١ ٤٠٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٢٨يوسف محمد محمود حلمى اسماعيل٣١٠٢ ٤٠٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢٢٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٧يوسف ناجى يوسف٩١١٠٠٠ ٤٠٧٥
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